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Olej arganowy kosmetyczny Natuwit 100 ml
Cena: 79,70 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

100 ml

Postać

Olejki

Producent

P.P.U.H.NATKO

Rodzaj rejestracji

Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Charakterystyka
KOSMETYCZNY OLEJ ARGANOWY NATUWIT – LUKSUSOWY KOSMETYK NOWEJ GENERACJI !!!
Olej arganowy zwany inaczej "złotem Maroka", czy też eliksirem młodości jest obecnie najbardziej cenionym i najbogatszym we
właściwości pielęgnujące olejem produkowanym na świecie.
Olej arganowy wytwarzany jest z owoców arganii żelaznej, inaczej drzewa arganowego, które występuje tylko w jednym miejscu
na świecie tzn. w południowo-zachodniej części Maroka.
Olej arganowy jest szeroko stosowany w kosmetologii i stanowi nieoceniony składnik produktów kosmetycznych.
Jedną z najbardziej cenionych właściwości oleju arganowego jest jego działanie odmładzające. Wpływ na to ma duża zawartość
tokoferoli, czyli witaminy E (w tym beta-tokoferol, gamma-tokoferol i delta-tokoferol), które chronią nasz organizm przed
starzeniem się komórek.
Olej chroni także strukturę skóry przed zniszczeniami, powodowanymi czynnikami zewnętrznymi, głównie dzięki zawartych w
nim antyoksydantach.
Olej arganowy polecany jest właściwie dla każdego rodzaju cery szczególnie dla skóry wrażliwej, suchej, alergicznej a także
trądzikowej i dojrzałej.
Dzięki jego właściwościom nawilżającym, ujędrniającym, wygładzającym i rewitalizującym, pielęgnacja skóry jest bardzo
skuteczna.
Olej arganowy stosowany do demakijażu, maseczek kosmetycznych jak i masaży wspaniale pobudza krążenie krwi, wpływa
odmładzająco na skórę jak i nadaje jej zewnętrzny, niepowtarzalny wygląd.
Olej arganowy to także doskonały produkt do pielęgnacji włosów i paznokci. Doskonale sprawdzi się przy włosach suchych i
łamliwych. Pomaga także zwalczyć łupież skóry.
Ten wartościowy olej znajduje zastosowanie również w pielęgnacji skóry niemowląt. Chroni skórę najmłodszych przed
odparzeniami. Sprawdza się też jako produkt do całkowitej pielęgnacji noworodków.
Olej arganowy jest produktem w 100% naturalnym, nieprzetworzonym chemicznie. Nasz olej jest wolny od środków
konserwujących i sztucznych barwników, co sprawia, że tak dobrze oddziałuje na naszą skórę nadając jej zdrowy i piękny
wygląd. Niewątpliwą zaletą oleju arganowego jest także fakt, że bardzo szybko wchłania się w skórę. Obecność kwasu
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oleinowego sprzyja penetracji w głąb skóry składników aktywnych naturalnie obecnych w oleju. To produkt o szerokim spektrum
działania, który każdemu pozwoli zadbać o swoją skórę.
Kosmetyczny olej arganowy NATUWIT jest dodatkowo filtrowany z zachowaniem lekkiej orzechowej nuty zapachowej. Tłoczony
na zimno z zachowaniem najwyższych standardów higienicznych.
KOSMETYCZNY OLEJ ARGANOWY NATUWIT TO:
0% konserwantów
0% barwników
0% substancji zapachowych
0% substancji szkodliwych
0% olejów mineralnych
0% obróbki chemicznej
0% testów na zwierzętac
Producent
P.P.U.H NATKO
ul. Szarych Szeregów 16
Bielsko-Biała
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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