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AZETA BIO OLIWKA brzoskwiniowa z inca inchi do pielęgnacji
i masażu dla dzieci i niemowląt 50 ml
 

Cena: 26,90 PLN

Opis słownikowy

Producent Azeta Bio

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaOrganiczna oliwka do pielęgnacji i masażu szczególnie wrażliwej skóry, już od 1. dnia życia.Doskonale regeneruje i odżywia
skórę dzieci i niemowląt. Wysoka zawartość kwasów Omega 3,6,9 zawarta w olejku INCA INCHI ma niezwykłą moc zmiękczającą,
sprzyja nawilżeniu i ochronie płaszcza lipidowego skóry dziecka. Naturalne oleje z migdałów, oliwek i skrobi ryżowej są doskonałymi
emolientami, które mają właściwości odżywcze, natłuszczające i nawilżające. Masło shea łagodzi podrażnienia wrażliwej skóry, a
witamina E nadaje jej dodatkową elastyczność i miękkość.Oliwka Azeta Bio posiada wyłącznie naturalne olejki, pozbawione szkodliwych
substancji chemicznych, dlatego jest całkowicie bezpieczna do pielęgnacji i masażu niemowląt i dzieci, już od 1. dnia życia.Masaż przy
użyciu oliwki idealnie relaksuje i odpręża ciało maluszka. Regularna pielęgnacja i masaż dziecka jest korzystny dla niemowląt i świeżo
upieczonych mam. Nie tylko wzmacnia więź między rodzicem i dzieckiem, ale też podnosi odporność organizmu malucha, zdolności
motoryczne i rozwój intelektualny, reguluje sen, a także ma korzystny wpływ na problemy z kolką i ząbkowaniem. Badania wykazały też,
że masaż noworodków między innymi zapobiega depresji poporodowej u matek.Oliwka jest zalecana do masażu i codziennej pielęgnacji
najbardziej wymagającej skóry, atopowej, alergicznej i nadwrażliwej.Kosmetyk przebadany dermatologicznie. Oliwka ma przyjemny
brzoskwiniowy zapach.DziałanieDziałanie składników aktywnych: Prunus Amygdalus Dulcis Oil - olej ze słodkich migdałów zalecany jest
do pielęgnacji skóry suchej, skłonnej do częstych podrażnień. Doskonale natłuszcza, odżywia, regeneruje i chroni. Wzmacnia płaszcz
lipidowy skóry.Oryza Sativa Bran Oil – olej ze skrobi ryżowej, składnik ochronny i odżywczy. Posiada właściwości zmiękczające,
wygładzające i nadaje połysk.Plukenetia Volubilis Seed Oil - olejek z nasion INCA INCHI (inaczej Sacha Inchi lub Plukenetia Volubilis
Linneo) – roślina INCA INCHI nazywana jest skarbem Inków i od tysięcy lat uprawiana jest przez rdzenną ludność wiejską zamieszkującą
puszczę amazońską. Z uwagi na bogactwo kwasów: Omega 3 (ok. 48%), Omega 6 (ok. 36%) i Omega 9 (ok. 16%) olejek z INCA INCHI
gwarantuje ochronę tkanek skóry, zapobiega ich starzeniu się, nadaje skórze elastyczność i prawidłowe nawodnienie. Kwasy tłuszczowe
Omega-3 są naturalnym przeciwutleniaczem i antyoksydantem.Butyrospermum Parkii Oil – masło shea ma właściwości odżywcze,
nawilżające i łagodzące objawy suchości skóry. Wykazuje ogromne działanie pielęgnacyjne, natłuszcza i nawilża. Dzięki niemu skóra jest
gładka i miękka. Substancja ta przyspiesza gojenie się ran, podrażnień i stanów zapalnych poparzeń słonecznych. Jest naturalnym
filtrem UV, lecz o niskim współczynniku ok. 2-3. Nie alergizuje, może być stosowany na wszystkie partie skóry nawet te najbardziej
wrażliwe.Olea Europea Fruit Oil - oliwa z oliwek pozyskiwana w procesie tłoczenia na zimno. Bogate źródło nienasyconych kwasów
tłuszczowych, odżywia skórę i pozostawia na niej film ochronny, poprawia ukrwienie skóry, wzmacnia barierę naskórka, regeneruje i
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nawilża. Posiada zastosowanie w pielęgnacji cer najbardziej wymagających, atopowych, alergicznych, nadwrażliwych. Poleca się ją
szczególnie dla niemowląt i małych dzieci, zwłaszcza, kiedy źle tolerują preparaty syntetyczne.Tocopherol – naturalna witamina
ESposób użyciaStosować po kąpieli lub w miarę potrzeb w ciągu dnia. Nanieść kilka kropel olejku na dłoń, a następnie delikatnie
masować ciało dziecka, aż do całkowitego wchłonięcia olejku.SkładPrunus Amygdalus Dulcis Oil (Sweet almond oil)*, Oryza Sativa Bran
Oil, Plukenetia Volubilis Seed Oil (Inca omega oil/Inca Inchi seed oil), Butyrospermum Parkii Oil (Shea butter/Karite), Olea Europea Fruit
Oil*, Tocopherol, Parfum: Essence: Pesca Mrv00017* biological
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