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Nacomi olej z nasion bawełny 30 ml
 

Cena: 14,69 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Olejki

Producent Nacomi

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Olej z nasion bawełny pozyskiwany jest z tłoczenia na zimno nasion bawełny indyjskiej.
Wysoka zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych powoduje, że ma on interesujące działanie w kosmetyce.
Olej z nasion bawełny to 100 % naturalny olej, bez żadnych dodatków.
Ma lekko żółty odcień, nie pachnie i bardzo szybko się wchłania.
Działa przeciwzapalnie i przeciwalergicznie, a oprócz tego świetnie sprawdza się na końcówki włosów.
Włosy z przesuszonych i łamliwych stają się sprężyste, lśniące i w końcu nawilżone.
Ma właściwości zmiękczające, więc może być stosowany również do pielęgnacji skórek paznokci.
Właściwości i zastosowanie w kosmetyce:

serum na łamliwe, suche paznokcie oraz na zmiękczenie skórek
środek zmiękczający do suchej, zrogowaciałej skóry na stopach i dłoniach
maska do włosów przed umyciem, która nawilży, nada blasku i sprężystości włosom
zmniejsza stany zapalne na skórze
balsam nawilżający do całego ciała
posiada właściwości silnie nawilżające, odżywcze i rewitalizujące.
Do masażu całego ciała – działając przeciwzapalnie i przeciwalergicznie

Nie pozostawia tłustej warstwy i nie zatyka porów.
Dostarcza całemu ciału wartości odżywczych, witamin i minerałów.
Dodanie odrobiny do odżywki lub maseczki wzbogaca wartości pielęgnacyjne.
Odżywia nawet najbardziej przesuszoną skórę.

Stosowanie
Olej można stosować na końcówki włosów przed umyciem, jako maskę– od pół godziny do nawet całej nocy- w zależności od potrzeby.
Świetnie sprawdzi się z uciążliwymi twardymi skórkami wokół paznokci a także z twardą skórą na stopach. Wystarczy wmasować w
skórę parę kropli i być przy tym systematycznym.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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