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Nacomi olej avocado 30 ml
 

Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Olejki

Producent Nacomi

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Olej Avocado to w 100% naturalny rafinowany olej. Pochodzi prosto z gorącej Hiszpanii i z powodu rafinacji nie posiada
zapachu.
W składzie oleju z avocado znajdziemy: kwas oleinowy, kwas linolowy, kwas palmitynowy, kwas stearynowy, kwas linolenowy,
lecytynę, sole mineralne, fitosterole, skwalen, witaminy: A, B, D, E, H, K, PP.
Przeznaczenie:

Skóra wrażliwa, sucha i odwodniona, atopowa, delikatna
Skóra twarzy, ciała, włosy, paznokcie.

Właściwości i zastosowanie w kosmetyce:
odżywia nawet najbardziej przesuszoną skórę
dostarcza całemu ciału wartości odżywczych, witamin i minerałów
łagodzi podrażnienia i natłuszcza skórę
wspomaga walkę z bólami artretycznymi i reumatycznymi
pomaga w leczeniu egzemy i łuszczycy
znany jest z bardzo szybkiego wchłaniania i nie pozostawiania tłustej warstwy
idealnie sprawdza się do pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu, na szyi i dekolcie
jeśli naszym problemem są wypadające i słabe włosy to olej avocado na pewno temu zaradzi
ma działanie przeciwalergiczne
świetnie sprawdza się do olejowania włosów gdyż sprawia, że włosy stają się błyszczące, oraz zamyka pory
może być stosowany do masażu całego ciała
dodanie odrobiny do kremu lub maseczki wzbogaca wartości pielęgnacyjne
kilka kropli możemy wcierać w przesuszone dłonie i skórki wokół paznokci
polecany do stosowania zamiast kremu do twarzy
wcierany w skórę głowy wzmacnia włosy i nawilża je od cebulek aż po końce, wspomaga walkę z łupieżem i łuszczycą
doskonale goi płytkie zranienia i ubytki skóry, łagodzi podrażnienia
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chroni skórę przed utrata wody
posiada naturalny filtr ochronny
chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych
dzięki zawartości skwalenu ma działanie przeciwolnorodnikowe, bakteriobójcze i przeciwgrzybicze
pielęgnuje skórę dojrzałą gdyż ma właściwości przeciwzmarszczkowe
regularnie wsmarowywane w skórę na stopach zmiękczy ją i zapobiegnie przesuszeniu

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