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Nacomi olej z czarnuszki 30 ml
 

Cena: 24,79 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Olejki

Producent Nacomi

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Czarnuszka jest rośliną jednoroczną. Osiąga do 40 cm wysokości. Rośnie w Europie Południowej. Faraonowie twierdzili, że olej
ten radzi sobie ze wszystkich z wyjątkiem śmierci. Nic dziwnego, że został nazwany "złotem faraonów", gdyż zawiera wiele
prozdrowotnych substancji - 85% oleju to nienasycone kwasy tłuszczowe. Czarnuszka zawiera także witaminę E, biotynę, beta-
karoten i przeciwutleniacze. Jest zimnotłoczony , nieoczyszczony i biologicznie aktywny
Olej zawiera w sobie substancje czynne takie jak:

Nigella, która ma mocna działanie przeciwzapalne.
Tymochinon- ma bardzo silne działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne
Sterol i beta sterol, mają działanie przeciw obrzękowe.

Można go stosować na twarz, ciało oraz włosy. Działa przeciwstarzeniowo, spłyca zmarszczki, uelastycznia skórę.
Ma właściwości przeciwtrądzikowe i regulujące łojotok.
Na włosy można stosować na dwa sposoby: na skórę głowy i na końcówki. Przeciwdziała on łupieżowi, wzmacnia włosy i
powoduje, że rosną szybciej. Stosowany na końcówki - zamyka łuski włosa, odżywia i pielęgnuje.
Stosując go regularnie jako balsam do ciała pożegnamy wiotką, suchą i bez koloru skórę.
Oprócz tego:

chroni skórę przed poparzeniami słonecznymi i łagodzi powstałe już podrażnienia.
przyspiesza gojenie ran.
wspomaga leczenie schorzeń skórnych (trądzik, łupież, liszaj, AZS).
bardzo dobrze nawilża suchą skórę.
opóźnia proces starzenia przez zawartość antyoksydantów.
zapobiega błyszczeniu się skóry.

Stosowanie
Na twarz i ciało: Na oczyszczoną skórę wklepać odrobinę olejku
Na włosy: Wmasować w skórę głowy lub w końcówki olejek, zostawić na dłuższy czas (ok 1 godziny) a następnie zmyć szamponem.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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