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Natur Planet olej marchewkowy 30 ml
 

Cena: 9,59 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Olejki

Producent NATUR PLANET

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Składniki
Daucus Carota (Carrot Tissue) Oil

Charakterystyka

Olej marchewkowy uzyskiwany jest w procesie długotrwałej maceracji korzenia marchwi (Daucus carota). Bogactwo składników
odżywczych obejmuje wysoką zawartość β-karotenu, tokoferoli, witamin z grupy B, witaminę A, C i F, nasycone i nienasycone
kwasy tłuszczowe oraz mikro i makroelementy.
Produkt jest w 100% naturalny i bezpieczny. Może być stosowany do każdego rodzaju skóry.
Olej marchewkowy ze względu na silne właściwości regenerujące, odżywcze, lecznicze i nawilżające polecany jest do pielęgnacji
skóry suchej, poszarzałej i zmęczonej. Obecność witamin działa na skórę odmładzająco i ujędrniająco.
Olej marchewkowy wykorzystuje się w kosmetyce głównie ze względu na wysoką zawartość karotenów o właściwościach
hamujących procesy starzenia się skóry oraz o silnych właściwościach nawilżających. Normalizuje grubość i strukturę warstwy
rogowej naskórka (stratum corneum) wzmacniając funkcję ochronną. Ponadto poprawia stan tkanki łącznej. Systematyczne
stosowanie maceratu marchwiowego przyspiesza regenerację skóry o 30% i istotnie wzmacnia skórę właściwą. Olej wykazuje
właściwości przeciwzapalne, immunostymulujące, wygładzające i zmiękczające.
Preparat może być stosowany w terapii zmian łuszczycowych, egzemach, pęcherzach i bliznach. Przyspiesza gojenie drobnych
uszkodzeń naskórka, oparzeń, owrzodzeń i przewlekłych chorób skóry.
Działa jak naturalny, delikatny samoopalacz. Zalecany jest do stosowania podczas i po opalaniu. Po zastosowaniu oleju
marchewkowego opalenizna uzyskuje głęboki naturalny odcień. Olej łatwo się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu na
skórze. Nie uczula.

Stosowanie
Olej marchewkowy należy delikatnie wklepywać w skórę dłońmi lub delikatnie wmasowywać opuszkami palców aż do całkowitego
wchłonięcia. Najlepsze efekty uzyskuje się przy stosowaniu dwa razy dziennie. Nanosić na czystą i suchą skórę. Nie używać na
uszkodzoną skórę oraz rany.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

