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ETJA olej jojoba 50 ml
 

Cena: 18,25 PLN

Opis słownikowy

Producent ETJA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

ETJA olej jojoba gold 50ml

 Jojoba posiada właściwości odżywcze, zmiękcza, nawilża i natłuszcza. Polecany zwłaszcza przy występowaniu chorób skórnych głowy,
w leczeniu suchych egzem, skuteczny w leczeniu łupieżu i wypadaniu włosów.

 

Wskazania

pielęgnacja delikatnej cery,

dla osób z cerą trądzikową

łupież

egzema

wypadanie włosów
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Działanie

Naturalny płynny wosk. Działa odżywczo, zmiękcza, nawilża i natłuszcza skórę.  

Określany jako naturalny płynny wosk bardzo trwały i odporny na wysokie temperatury. Tłoczony na zimno olej jojoba gold jest jednym z
najbardziej drogocennych surowców w kosmetyce. Zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, naturalną witaminę E i F, fitosterole oraz
skwalen, który występuje w naturalnym płaszczu tłuszczowym skóry, chroniąc ją przed utratą wody. Jojoba posiada właściwości
odżywcze, zmiękcza, nawilża i natłuszcza. Polecany zwłaszcza przy występowaniu chorób skórnych głowy, w leczeniu suchych egzem,
skuteczny w leczeniu łupieżu i wypadaniu włosów. Poprawia stan skóry głowy, gdyż rozpuszcza osadzony łój oraz obniża poziom
kwasowości skóry. Oczyszcza cebulki włosów, przez co powoduje spowolnienie procesu wydzielania łoju, stymuluje wzrost włosów,
oraz dodatkowa zawartość jodyny pielęgnuje i chroni skórę przed działaniem bakterii. Doskonały do pielęgnacji cery trądzikowej,
delikatnej, dla osób o skłonnościach alergicznych. Pielęgnuję delikatną skórę wokół oczu, ust oraz dłoni.. Już od pierwszego użycia skóra
staje się gładka i miła w dotyku. Można stosować do każdego rodzaju skóry.

 

Sposób użycia

-w stanie czystym do pielęgnacji twarzy, dłoni i całego ciała wraz z paznokciami

-odżywczy masaż w własnym zakresie

-zabiegi wykonywane w wyspecjalizowanych gabinetach masażu

-kąpiel - dodając kilka kropel do wanny z ciepłą wodą odżywi i wygładzi skórę

-włosy i skóra głowy - doskonały do pielęgnacji skóry głowy z problemami łuszczycy, zwalcza łupież, intensywnie odżywia i nawilża
suche, łamliwe włosy (Aplikuj w małych ilościach od 15 do 30 minut przed myciem głowy).

-idealnie sprawdza się jako dodatek do kremów domowej produkcji.

-stosowany jako baza w kosmetykach do pielęgnacji włosów i skóry.

-składnik filtrów przeciwsłonecznych, kosmetyków do demakijażu i płynów po goleniu
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