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Nacomi olej tamanu 30 ml
 

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Olejki

Producent Nacomi

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Już starożytne, polinezyjskie plemiona odkryły cudowne właściwości oleju Tamanu. Przez mieszkańców stosowany był jako lek
na wiele schorzeń i chorób. Dzisiaj jego cudowny wpływ na skórę docenią posiadaczki cery trądzikowej i problematycznej.
Jeśli wypryski nie zniknęły wraz z okresem dojrzewania, olej Tamanu powinien na stałe zagościć w Twojej kosmetyczce.
Drzewo Tamanu jest charakterystyczne dla rejonów południowej Azji i Afryki.
Jego właściwości są znane od wieków, już starożytne plemiona wykorzystywały poszczególne części drzewa do leczenia wielu
przypadłości i chorób.
Drzewo uważane było za święte i zamieszkiwane przez niewidocznych bogów.
Po dziś dzień doceniamy lecznicze właściwości najpopularniejszego specyfiku wytwarzanego z tego drzewa, czyli oleju Tamanu,
który jest otrzymywany poprzez wytłaczanie wysuszonych pestek z dojrzałych owoców.
Skład i Właściwości:

Olej Tamanu to w 100% naturalny zimno tłoczony, o charakterystycznym ziołowym, odrobinę korzennym zapachu. Olej
ten jest płynny, gęsty w kolorze żółtym - do brunatnego.
Wykazuje właściwości gojące, przeciwzapalne dlatego jest wspaniałym rozwiązaniem dla posiadaczek cery tłustej i
problematycznej.
Goi blizny, zranienia i drobne zadrapania.
Niespotykane właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne
Wspomaga leczenie trądziku.
Ma silne działanie rozjaśniające blizny.
Działa przeciwgrzybicznie i antyoksydacyjnie.
Zwalcza wolne rodniki.
Wzmacnia barierę lipidową.
Hamuje ubytek wody w skórze.
Nawilża.
Działa regenerująco i łagodząco.
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Doskonale radzi sobie ze świeżymi rozstępami.
Posiada wysoką zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych (kwas linolowy i oleinowy)
Bardzo dobrze sprawdzi się w leczeniu ukąszeń owadów.
Łagodzi odmrożenia, stany zapalne i opryszczkę.
Polecany przy łuszczycy, trudno gojących się odmrożeniach i owrzodzeniach

Stosowanie

Olej Tamanu już przy niewielkiej ilości wykazuje intensywne działanie, dlatego przy wypryskach, trądziku i bliznach poleca się
stosowanie go punktowo bezpośrednio na skórę.
W celu zwiększenia właściwości pielęgnacyjnych mieszamy kilka kropli oleju z ulubionym kremem lub balsamem.
Przy codziennej pielęgnacji możemy niewielką ilość oleju wklepać w wilgotną skórę twarzy, szyi i dekoltu.

Tamanu możemy połączyć z kwasem hialuronowym w celu uzyskania dwufazowego nawilżacza.
Świetnie sprawdzi się przy cerze suchej (dodajemy większą porcję oleju) a także dla cery tłustej (w tym przypadku
zmniejszamy ilość oleju).
Dla osób stosujących peelingi kwasami czy retinole, sprawdzi się w roli kuracji łagodzącej.

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