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Nacomi olej arganowy 50 ml
 

Cena: 26,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Oleje

Producent Nacomi

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Składniki
100% Argania Spinosa Kernel Oil

Charakterystyka

Olej Arganowy Nacomi jest produktem w 100% naturalnym, zimnotłoczonym, pochodzi z ekologicznych terenów Maroka.
Regularne stosowanie Olejku wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry - uszczelnia strukturę naskórka, dzięki czemu
zapobiega odparowaniu wilgoci w skórze.
Olej Arganowy Nacomi posiada szeroki wachlarz zastosowań, głównie w kosmetyce - ze względu na wyjątkowo szybkie i
efektywne działanie jest stosowany do:

Pielęgnacji skóry twarzy, w celu wygładzenia drobnych niedoskonałości i zmarszczek,
Dogłębnego nawilżenia skóry, szczególnie miejsc przesuszonych i skłonnych do podrażnień,
Eliminacji niedoskonałości, zmian potrądzikowych, drobnych blizn i plam pigmentacyjnych,
Zmiękczenia łuszczącego i zrogowaciałego naskórka,
Zapobiegania rozstępom w okresie dojrzewania, problemów hormonalnych czy ciąży,
Złagodzenia stanów zapalnych, reakcji alergicznych,
Pielęgnacji delikatnej skóry ust - szczególnie w okresie jesienno zimowym ,
Środek usprawniający walkę z pomarańczową skórką, wygładzający dołeczki i niedoskonałości
Olejek Arganowy doskonale nadaje się do pielęgnacji włosów - nakładany na końcówki lub w zabiegach olejowania
nawilża je, wzmacnia i chroni przed rozdwajaniem.
Olejek można również nakładać na rzęsy i brwi - zabezpiecza delikatne włoski przed wypadaniem i nabłyszcza.

Stosowanie
Olejek Arganowy jest przeznaczony do regularnego bądź doraźnego stosowania, w zależności od potrzeby. Olej można stosować
bezpośrednio na skórę bądź końcówki włosów, można również dodać kilka kropel do kąpieli lub do ulubionego kosmetyku, by wzbogacić
jego właściwości
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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