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Nacomi glinka ghassoul - maseczka oczyszczająca 94 g
 

Cena: 13,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 94 g

Postać Proszki

Producent Nacomi

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Charakterystyka

Glinka Ghassoul Nacomi jest tradycyjnym marokańskim kosmetykiem, stosowanym w celu oczyszczenia organizmu z toksyn,
zregenerowania skóry i odprężenia psychiki.
Glinka Ghassoul posiada unikalną zdolność do pochłaniania toksyn i zanieczyszczeń; odtruwa i eliminuje bakterie - dzięki temu
cera ulega już po pierwszym użyciu jest widocznie wygładzona i oczyszczona. Bardzo delikatne działanie złuszczające pomaga
pozbyć się martwej warstwy naskórka, dzięki czemu możliwe jest szybsze pozbywanie się toksyn z organizmu, a skóra jest
gotowa by aktywniej wchłaniać witaminy i minerały obecne w kosmetykach. Maska z glinki Ghassoul jest pierwszym etapem
procesu oczyszczania skóry, który pomoże ją wygładzić i odmłodzić.
Skład i Właściwości:

Marokańska glinka jest naturalnym kosmetykiem, przeznaczonym do pielęgnacji wszystkich rodzajów skóry. Dogłębnie
oczyszcza, wiąże substancje toksyczne i koi zmiany zapalne, stymulując skórę do aktywnej regeneracji.
Naturalna maseczka wykonana na bazie glinki posiada wysokie stężenie krzemionki, magnezu, sody i tytanu.
Glinka rozrobiona z wodą i nałożona na skórę doskonale nawilża skórę i wygładza ją; naturalna krzemionka jest jednym z
najsilniejszych naturalnych składników, mających doskonały wpływ na kondycję skóry i włosów.

Stosowanie
Glinka Ghassoul przeznaczona jest do stosowania na skórę całego ciała, szczególnie w postaci intensywnie oczyszczającej i
wygładzającej maski. Niewielką ilość białej glinki należy rozmieszać z letnią wodą i nałożyć na skórę twarzy i dekoltu. Do maseczki
można dodać kilka kropel naturalnych olejków, np. migdałowego, Inca Inchi lub kokosowego - wówczas skóra zostanie dodatkowo
nawilżona. Maseczkę należy pozostawić na twarzy aż do całkowitego wyschnięcia, jednak nie krócej niż 10-15 minut; w razie gdyby
glinka wyschła przed upływem tego czasu, należy delikatnie zwilżyć glinkę na twarzy przy pomocy wilgotnej ściereczki lub gąbki. Maskę
należy delikatnie zmywać z twarzy letnią wodą, a przy cerze tłustej i mieszanej można dodatkowo wykonać delikatny masaż
peelingujący.

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