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HAGI Sól do kąpieli BOSO PO MCHU 1,3 kg
 

Cena: 47,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1,3 kg

Postać sól do kąp.

Producent HAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisHAGI Sól do kąpieli BOSO PO MCHU 1,3 kgNaturalna sól do kąpieli boso po mchu o zapachu amyrisu, cedru, jodły, pomarańczy,
mandarynki i liści cynamonu. Bocheńska sól do kąpieli bogata w biopierwiastki chroni, regeneruje i odżywia skórę. Zawiera naturalny
ekstrakt z bukko brzozowego, który pielęgnuje skórę i pobudza zmysły. Ciepła kąpiel w roztworze soli ze starannie dobranym zapachem
przynosi ulgę, relaksuje, oczyszcza i odżywia skórę oraz usuwa uczucie zmęczenia.Sposób użycia200 g soli wsypać do napełnionej
ciepłą wodą wanny, rozmieszać do rozpuszczenia i zażywać kąpiel.SkładOlejek amyrisowyOtrzymywany jest w destylacji z parą wodną
małych fragmentów drewna z drzewa amyrisowego rosnącego na Haiti. Posiada bardzo trwały, ciepły balsamiczno-żywiczny zapach
podobny do zapachu olejku sandałowego i często jest z nim mylony. Uzyskał nawet nazwę „Sandałowiec zachodnioindyjski”. Olejek
amyrisowy zasługuje na uwagę z racji przeciwdziałania napięciu nerwowemu i stresowi. To znakomity, naturalny produkt relaksujący, a
także naturalny repelent – odstraszacz owadów.Olejek cedrowyPozyskiwany w destylacji z parą wodną drobnych kawałków drewna
drzewa cedrowego rosnącego w Ameryce Północnej. Olejek posiada drzewno – balsamiczny zapach, przypominający zapach mokrego
świeżo-ściętego drewna. W aromaterapii stosowany jest przy depresjach, ale także przy przeziębieniach. Zwalcza trądzik, redukuje
stresy i napięcia. Pomocny w zwalczaniu cellulitu.Olejek jodłowyPachnie pięknie ciepłym lasem i żywicą. Otrzymywany jest przez
destylację z parą wodną igieł i gałązek występującej w Europie, Azji i Ameryce jodły białej. Bardzo pomocny przy infekcjach górnych dróg
oddechowych, menopauzie, ociężałości umysłowej. Działa tonizująco – pobudzająco, likwiduje nieprzyjemne zapachy. Jest częstym
komponentem męskich perfum.Olejek mandarynkowyOtrzymywany jest przez wytłaczanie niecałkowicie dojrzałych skórek owoców
mandarynki uprawianej w Basenie Morza Śródziemnego, Ameryce i w Azji. Charakteryzuje się świeżym, słodkim, owocowym zapachem.
Jest składnikiem zapachów cytrusowo-owocowych w perfumach i aromatem w przemyśle spożywczym. Działa korzystnie na nastroje.
Polecany jest przy bezsenności, napięciu nerwowym i nudnościach.ZOBACZ WSZYSTKIE SKŁADNIKISodium Chloride, Parfum, Abies
Sibirica (Firneedle) Oil, Glycerin, Barosma Betulina (Buchu) Leaf Extract, Water, Cinnamyl Alcohol*, Eugenol*, Limonene* *składniki
kompozycji zapachowej, potencjalne alergeny
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