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Cztery Szpaki superlekki olejek do ciała (śliwka + wanilia) 100
ml
 

Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Olejki

Producent CZTERY SZPAKI

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Składniki
Caprylic/capric triglyceride, prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, prunus domestica seed
oil, crambe abyssinica seed oil, vanilla absolute essential oil.

Charakterystyka

Dlaczego nasz olejek do ciała nazwaliśmy "superlekkim"? Bo główne cechy użytkowe tego naturalnego kosmetyku bez
konserwantów to: łatwość aplikacji i błyskawiczna wchłanialność. I obawiamy się, że słowo "błyskawiczna" nie oddaje skali
zjawiska. Prawdopodobnie nigdy nie miałaś/nie miałeś do czynienia z produktem do całego ciała, który w kilkadziesiąt sekund
po aplikacji nie zostawia po sobie śladu na skórze. Ups, skłamaliśmy - zostawia: niesamowity, złożony i trudny do opisania
aromat. Zapach tego kosmetyku jest połączeniem naturalnego olejku eterycznego waniliowego i delikatnych nut pochodzących
wprost z oleju z pestek śliwki i oleju ze słodkich migdałów. Mamy tu nuty: marcepanowe, migdałowe, waniliowe. Jest korzennie,
słodko, ale zdecydowanie nie ciężko, nie gęsto. Jest po prostu w sam raz :)
Kosmetyk możesz stosować na całe ciało i na włosy (jako maskę odżywiającą).
Mężczyźni z powodzeniem mogą używać naszego superlekkiego oleju do pielęgnacji zarostu.
Szczycimy się faktem, że udało nam się stworzyć kosmetyk w całości złożony z olejów powszechnie uznawanych za wyjątkowe
(by nie użyć słowa: ekskluzywne). Sprawdź skład tego produktu, a przekonasz się, że Cztery Szpaki nie rzucają słów na wiatr.
Kolejny powód do dumy - udało nam się stworzyć kosmetyk bardzo wydajny. Serio, przekonasz się!
Omówmy pokrótce właściwości użytych w Śliwce i Wanilii surowców. Zauważ, że są to tylko i wyłącznie oleje roślinne i jeden
naturalny olejek eteryczny. Hołdujemy zasadzie: mniej znaczy więcej.
Skład:

olej kokosowy frakcjonowany, olej ze słodkich migdałów, olej jojoba, olej z pestek śliwki, olej abisyński, olejek eteryczny
waniliowy
frakcjonowany olej kokosowy - nośnik naszego produktu. To właśnie on odpowiada za lekkość i błyskawiczną
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wchłanialność. Jest otrzymywany w procesie hydrolizy, zawiera tylko średniej długości trójglicerydy oleju kokosowego
co sprawia, że jest on przejrzystym olejem o bardzo rzadkiej konsystencji. A hydroliza to nic złego, nie lękajcie się ;)
olej ze słodkich migdałów - surowiec o charakterystycznym, słodkim aromacie. Podobnie jak frakcjonowany olej
kokosowy - bardzo szybko się wchłania. Jest źródłem między innymi: soli mineralnych, protein, magnezu, witamin z
grup: A,E,D,B. Olejek ze słodkich migdałów nadaje skórze blask, głęboko ją odżywia, łagodzi podrażnienia i usuwa
martwe komórki.
olej jojoba - podobnie jak pozostałe składniki naszego superlekkiego olejku może być stosowany na skórę całego,
paznokcie oraz na włosy. Jest znany głównie ze względu na swoje właściwości przeciwzapalne i nawilżające.
Popularność i skuteczność oleju jojoba ma swoje źródła w fakcie, że jego skład chemiczny jest bardzo zbliżony do
naturalnego sebum wydzielanego przez ludzką skórę.
olej z pestek śliwki - surowiec o złocistej barwie i niesamowitym migdałowo-marcepanowym aromacie. Bogaty w
nienasycone kwasy tłuszczowe: kwas oleinowy (Omega-9) i kwas linolowy (Omega-6), które są odpowiedzialne za
stworzenie na skórze tzw. bariery lipidowej, która pomaga skórze utrzymać sprężystość, odporność i odpowiedni stopień
nawodnienia oraz reguluje pracę gruczołów łojowych. Ponadto olej z pestek śliwki jest bogaty w antyoksydanty
(witamina E), witaminę B i beta-karoten. Działa przeciwzmarszczkowo. Co ciekawe, bywa wykorzystywany w kuchni.
olej abisyński - pozyskiwany z nasion modraku abisyńskiego, zwanego także kapustą abisyńską. Od setek lat znany i
używany w krajach arabskich i Afryce. Jest lekki, bezwonny i świetnie się wchłania, ma bardzo niską lepkość, więc nie
pozostawia na skórze nieprzyjemnego poczucia tłustości. Polecany dla każdego rodzaju cery z lekkim wskazaniem na
cerę dojrzałą - chroni skórę przed utratą elastyczności i tworzeniem się zmarszczek. Stosowany na skórę podrażnioną
łagodzi objawy, koi i wspomaga proces regeneracji.
olejek eteryczny waniliowy - wspomaga zdrowy rozwój włosów i skóry, łagodzi bóle mięśni i skurcze, oraz naturalnie
reguluje poziom hormonów. Ponadto ma działanie kojące, zmniejszające stan niepokoju i wewnętrznego napięcia.
Wyraźnie łagodzi objawy PMS. Znany jest też jako naturalny afrodyzjak. Zawiera znaczną ilość przeciwutleniaczy,
przyczynia się więc do spowolnienia procesu starzenia skóry.

Kosmetyk wegański
Kosmetyk bez konserwantów

Stosowanie
Nanieś niewielką ilość olejku Śliwka+Wanilia na dłoń i wmasuj w skórę. Naszym zdaniem najlepsze efekty i największa przyjemność
pojawiają się, gdy kosmetyk jest aplikowany na wilgotną skórę tuż po ciepłej kąpieli.

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