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Nacomi olej z pestek winogron z pipetą 50 ml
 

Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50ml

Postać Olejki

Producent Nacomi

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej z pestek winogron 100% naturalny, rafinowany. Sprowadzamy go prosto z gorącej Hiszpanii byś mogła się cieszyć jego wspaniałymi
właściwościami. Ma jasny, prawie przeźroczysty kolor i jest bezzapachowy.

Charakterystyka

Olej z pestek winogron to w 100% naturalny, rafinowany specyfik.
Posiada jasny, prawie przeźroczysty kolor i jest bezzapachowy.
Wytwarzany z pestek winogron, pochodzących z owoców wykorzystanych do produkcji wina, doskonale sprawdza się w
codziennej pielęgnacji oraz do produkcji domowych kosmetyków.
W składzie oleju, oprócz kwasów tłuszczowych, znajdziemy flawonoidy, witaminy A, E i B6, resweratrol, minerały oraz lecytynę.
Bogactwo składników aktywnych sprawia, że skóra ciała będzie odpowiednio wygładzona, nawilżona i przyjemna w dotyku, a
włosy sprężyste i pełne blasku.
W 100% naturalny olej z pestek winogron to bogate źródło kwasu linolowego (LA) i kwasu α-linolowego (ALA), które wzmacniają
barierę ochronną skóry.
Dzięki swojemu działaniu antyoksydacyjnemu, olej z pestek winogron  wspiera produkcję kolagenu i elastyny odpowiedzialnych
za sprężystość skóry oraz chroni ją przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.
Zmniejsza cienie i opuchliznę pod oczami oraz wygładza drobne zmarszczki. Zawiera dużą ilość witaminy E, a także fosfolipidy i
polifenole, które wspomagają organizm w walce z wolnymi rodnikami.

Stosowanie

Jeśli szukamy kosmetyku pod oczy, to niewielką ilość oleju z pestek winogron możemy wklepać co wieczór pod oczy i na
powieki.
Jeśli borykamy się z sińcami i workami pod oczami, na pewno sobie z tym poradzi.
Olejek można stosować jako codzienny, pielęgnujący krem do skóry rąk i paznokci.
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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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