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Cztery Szpaki puszysty mus do ciała Wiosenny 150 ml
 

Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Musy

Producent CZTERY SZPAKI

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Składniki
Butyrospermum Parkii Butter, Cocos Nucifera Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Potato
Starch, Theobroma Cacao Seed Butter, Limonene, Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil, Citrus Limon Peel Oil, Tocopheryl Acetate,
Linalool, Aniba Rosaeodora Wood Oil, Juniperus Communis Fruit Oil, Citral

Charakterystyka

Nasz mus to coś między innymi dla tych niecierpliwych, którym z regularnym używaniem maseł i balsamów do ciała w
codziennej pielęgnacji było do tej pory nie po drodze. Bo za wolno się wchłaniają czy niewygodnie aplikują i tak później stoją na
łazienkowych półkach jak wyrzut sumienia. A tymczasem konsystencja naszego musu - lekka, delikatna, puszysta jak pianka -
sprawia, że używa się go wyłącznie z przyjemnością. Momentalnie się wchłania, pielęgnuje i odżywia skórę. Mus wiosenny to
nasza odpowiedź na potrzebę zmiany treściwych maseł do ciała doskonałych na zimne dni na coś lżejszego, nawilżającego i
pobudzającego cytrusowo-kwiatowym aromatem.
Oprócz czystej przyjemności płynącej z używania naszego musu, szybko zauważysz jeszcze inne jego zalety. Od pierwszej
aplikacji Twoje skóra będzie bardziej miękka i nawilżona. To dzięki dobroczynnym właściwościom olejów zawartych w jego
składzie. Energetyczny, świeży zapach zawdzięcza naturalnym olejkom eterycznym.

Masło shea - to kosmetyczna alfa i omega - odżywia i regeneruje skórę. Dzięki witaminom A i E chroni skórę przed
wolnymi rodnikami, co spowalnia procesy starzenia, a także tworzy naturalną barierę przed szkodliwym działaniem
czynników atmosferycznych. Nie uczula, a za sprawą witaminy A dodatkowo łagodzi zmiany alergiczne i wykazuje
właściwości gojące.
Masło kakaowe - olej w postaci stałej pozyskiwany z ziaren kakaowca. Posiada wysokie stężenie składników silnym
działaniu przeciwutleniającym, tzw. polifenoli. Jest cennym źródłem kwasu oleinowego, palmitynowego i stearynowego.
Pomaga neutralizować wolne rodniki odpowiedzialne za degradację komórek i chroni skórę przed przenikaniem toksyn z
otoczenia. Wykazuje również właściwości silnie nawilżające, pozwalające zapobiec przesuszeniu skóry.
Olej kokosowy - pomaga utrzymać optymalny stopień nawilżenia skóry, wzmacnia jej elastyczność i poprawia jędrność.
Wykazuje rownież działanie antybateryjne i spowalniające starzenie.
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Olej awokado - zwany olejem 7 witamin (A-B-D-E-H-K-PP). Ma właściwości utrzymujące optymalny stopień nawilżenia,
odżywia naskórek, a dzięki dużej zgodności z naturalnymi lipidami skóry, uzupełnia naturalną barierę lipidową. Działa
kojąco, przeciwzapalnie i przeciwgrzybiczo.
Olejek eteryczny zielona cytryna - odpowiada za cytrusowe nuty zapachowe musu. Wspomaga pielęgnację cery
łojotokowej, z grzybicą czy egzemą, a także pomaga w zwalczaniu stanów zapalnych i infekcji skóry. Zawarta w nim
witamina C jest naturalnym antyoksydantem, może być również pomocna przy wyrównywaniu kolorytu skóry i
rozjaśnieniu przebarwień. Zawarte w olejku flawonoidy pomagają w zachowaniu młodej i gładkiej skóry, a fitohormony
sprawiają, że jest bardziej napięta i sprężysta.
Olejek eteryczny bergamotka - pozyskiwany z owocu drzewa bergamotowego, pogłębia świeży, cytrusowy aromat.
Działa orzeźwiająco, energetyzująco i pobudzająco. Olejek eteryczny drzewo różane - dodaje zapachowi musu kwiatowej
lekkości i słodyczy. Ma właściwości regenerujące i pomaga zwiększyć elastyczność skóry. Szczególnie sprawdza się w
pielęgnacji cery suchej, wrażliwej i dojrzałej. -- Olejek eteryczny jałowiec - wnosi ze sobą drzewno-korzenny, pieprzny
aromat. Działa antyseptycznie, tonizująco i przeciwbakteryjnie, dzięki czemu bywa stosowany w pielęgnacji skóry
trądzikowej i łojotokowej. Dzięki właściwościom regeneracyjnym jest również pomocny w walce z cellulitem i
rozstępami.

Kosmetyk wegański.
Kosmetyk bez konserwantów.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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