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Nacomi olej z pestek winogron 50 ml
 

Cena: 12,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Olejki

Producent Nacomi

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Olej z pestek winogron 100% naturalny, rafinowany. Sprowadzany prosto z gorącej Hiszpanii byś mogła się cieszyć jego
wspaniałymi właściwościami. Ma jasny, prawie przeźroczysty kolor i jest bezzapachowy. Wyróżnia się stosunkowo wysoką
zawartością witaminy K, która w naszym organizmie odpowiedzialna jest za krzepnięcie krwi. Olej z pestek winogron ma też
działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne. Jeśli nie przesadzimy z jego ilością - bardzo dobrze się wchłonie i nie pozostawi
tłustej warstwy na naszym ciele.
Przeznaczenie:

Skóra mieszana, tłusta, dojrzała, działanie przeciwzmarszczkowe, zmniejsza opuchliznę.
Skóra twarzy, ciała, włosy, dłoni.

Olej z pestek winogron ma dość wszechstronne zastosowanie i może być stosowany przez całą rodzinę.
Zawiera bardzo wysoki poziom nienasyconych kwasów tłuszczowych
Jest bogatym źródłem witaminy E.
Zawiera wysoką zgodność z naturalnym sebum skóry.
W składzie znajdziemy flawonoidy, witaminy A i B6, resweratrol, minerały i lecytynę.
Nie pozostawia tłustej warstwy.
Zmniejsza opuchliznę.
Działa tonizująco na skórę.
Intensywnie nawilża.
Bardzo dobrze sprawdza się stosowany na skórę pod oczami.
Ma działanie zmiękczające skórę.
Wygładza i nadaje sprężystości.
Należy do grupy tzw. suchych olejów.
Świetnie nadaje się do skóry mieszanej a nawet tłustej.
Rozjaśnia cienie pod oczami.
Hamuje procesy starzenia się skóry.
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Ma właściwości łagodzące podrażnienia.
Nie zapycha porów.
Dobrze sprawdzi się jako krem do rąk.

Stosowanie

Jeśli szukamy kosmetyku pod oczy, to niewielką ilość oleju z pestek winogron możemy wklepać co wieczór pod oczy i na
powieki.
Olejek można stosować jako codzienny, pielęgnujący krem do skóry rąk i paznokci.
Kilka kropli olejku możemy nanieść na dłoń i wklepać w skórę, delikatnie zwilżonej twarzy lub bezpośrednio wmasować w suchą
skórę.
Olej z pestek winogron bardzo dobrze sprawdzi się również jako dodatek do domowych maseczek do twarzy lub jako
uzupełnienie drogeryjnych kremów i balsamów - wzbogaci ich skład.

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