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Nacomi sól do kąpieli z Morza Martwego Malinowa 450 g
 

Cena: 22,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 450 g

Postać Proszki

Producent Nacomi

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Maris Salt, Parfum, CI 75470

Charakterystyka

Sól do kąpieli o zapachu maliny Nacomi jest naturalnym kosmetykiem przeznaczonym do regularnego stosowania.
Morze Martwe jest bogate w wartościowe dla skóry pierwiastki, takie jak krzem, żelazo czy magnez. Te elementy wpływają na
wzmocnienie procesów regeneracyjnych skóry, stymulują ją do naturalnej odbudowy i pobudzają mikrokrążenie. Kąpiel w wodzie
zawierającej naturalną sól koi stany napięciowe, eliminuje podrażnienia i koi stany zapalne.
Sól z Morza Martwego

Sól obfituje w chlorki magnezu i potasu, mające doskonały wpływ na nasze samopoczucie.
Bogactwo makro i mikroelementów w naturalnej soli pomaga wzmocnić system odpornościowy organizmu i zwiększyć
jego odporność na stres. Ponieważ wartościowe minerały obecne w kosmetyku są doskonale wchłaniane przez skórę,
kąpiel w wodzie z dodatkiem soli z morza Martwego pomaga się odprężyć i wyciszyć skołatane nerwy.

Garść świeżych malin, delikatny powiew wiatru i ciepłe promienie słońca na skórze - wspomnienie letnich miesięcy są
najlepszym antidotum na chłodne, jesienne wieczory. Kąpiel w aromatycznej, pachnącej słodkimi malinami wannie jest
najprzyjemniejszym zwieńczeniem wyczerpującego dnia.
Regularne kąpiele w wodzie z dodatkiem soli z Morza Martwego są doskonałym uzupełnieniem kuracji odchudzających i
ujędrniających. Sól wzmaga naturalną regenerację skóry, dlatego pozwala pozbyć się drobnych blizn i rozstępów. Dzięki wysokiej
zawartości makro i mikroelementów sól stymuluje pozbywanie się toksyn z organizmu oraz ujędrnia skórę, dzięki czemu łagodzi
widoczne oznaki skórki pomarańczowej.

Stosowanie
Kilka łyżek soli należy wsypać do wody, w której bierzemy kąpiel. Woda powinna mieć temperaturę ok. 35-40o C, po to, by składniki soli
najlepiej wnikały przez pory skóry. Kąpiel w wodzie z dodatkiem naturalnej soli doskonale działa na stan naskórka, tonizuje ją i
oczyszcza, dlatego później stosowane kremy czy balsamy zostają lepiej przyswojone przez skórę.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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