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Nacomi naturalne masło shea 100 ml
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Masła

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
100% Butyrospermum Parkii Butter

Charakterystyka

Nasze masło shea to w 100% naturalny kosmetyk. Pochodzi z Burina Faso.
Masło ma gładką konsystencję i biały kolor.

intensywnie nawilża skórę
pielęgnuje suche i zniszczone włosy
w składzie znajdziemy głównie triacyloglicerydy, kwas oleinowy, stearynowy i palmitynowy
wpływa na uelastycznienie i sprężystość skóry
przyśpiesza gojenie się ran i podrażnień
łagodzi stany zapalne
wygładza blizny i bruzdy na skórze
wspomaga wiązanie wody przez komórki
działa regenerująco
zawiera woski, alkohole trójterpenowe, witaminy E i F, prowitaminę witaminy A, kwas linolowy, kwas arachidowy (1-3,5%),
kwas laurowy, kwas lignocerynowy (ok. 1%), kwas linolenowy, kwas bohenowy (do 1%) i kwas mirystynowy (ok. 1%).
jest bezpieczny dla alergików i osób o wrażliwej skórze
wspomaga walkę z rozstępami i cellulitem
zapobiega starzeniu się skóry
stanowi naturalny filtr przeciwsłoneczny
ma właściwości antyseptyczne i przeciwgrzybiczne
ujędrnia i wygładza
nie dopuszcza do wysuszenia
chroni przed wiatrem i promieniami słonecznymi
zmniejsza swędzenie skóry i działa natłuszczająco
masło nie jest komadogenne
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sprawdzi się w przypadku skóry trądzikowej - łagodzi ją i koi
ukoi ból mięśni i stawów
z powodzeniem można stosować go do pielęgnacji niemowląt

Masło karite jest niemal panaceum na wszelkie dolegliwości. Mogą go stosować wszyscy bez względu na wiek i płeć.
Shea jest zbite i dopiero przy kontakcie z ciepłem skóry można go swobodnie wsmarować w całe ciało.
Bardzo dobrze sprawdzi się jako balsam do codziennej pielęgnacji, stosowany po wieczornej kąpieli - wspaniale nawilży i sprawi,
że nasza skóra będzie miękka, delikatna i gładka.
Przyszłe mamy powinny wcierać go w brzuch, uda i pośladki w celu zapobiegania, bądź zmniejszenia już istniejących rozstępów.
Po okresie ciąży znajdzie również zastosowania w przypadku najmłodszych.
Jest bardzo delikatne i nie powoduje alergii, dlatego świetnie sprawdzi się przy pielęgnacji niemowląt i dzieci w każdym wieku.
W okresie zimowych mrozów masło wsmarowujemy w twarz, co pozwoli uniknąć odmrożeń.
W lecie posmarujmy masłem karite miejsca podrażnione przez zbyt długą ekspozycją na słońcu.

Stosowanie
Niewielką ilość masła roztopić w dłoniach i rozsmarować.

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