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INDUS VALLEY BIO ORGANIC Proszek z liści aloesu włosy
suche osłabione 100 g
 

Cena: 18,49 PLN

Opis słownikowy

Producent Indus Valley

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaPROSZEK Z LIŚCI ALOESU, DLA WŁOSÓW SUCHYCH I OSŁABIONYCH, NA RÓŻNE PROBLEMY SKÓRNE, CERTYFIKOWANY,
100 G, INDUS VALLEYDziałanieAloes jest uniwersalną rośliną, która zyskuje w ostatnim czasie na popularności. Używany jest nie tylko w
celach prozdrowotnych, ale także przy pielęgnacji skóry i włosów. Jest bogaty w składniki mineralne (wapń, żelazo, magnez, mangan,
sód, cynk, potas, chrom), witaminy (z grupy B, C, E), cholinę i lecytynę, a lista jego dobroczynnych właściwości dla cery i włosów jest
równie długa.Na używaniu aloesu w pielęgnacji skorzystają osoby ze skórą problemową, w tym przetłuszczającą się i trądzikową. Aloes
redukuje bowiem produkcję sebum, ma działanie łagodzące podrażnienia i przyspieszające gojenie ran, rozjaśnia przebarwienia i blizny.
Dodatkowo dzięki temu, że zamyka pory, głęboko oczyszcza i ma właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze,
ogranicza nawroty stanów zapalnych skóry. Ponadto głęboko nawilża i odżywia, nadając skórze blasku.Włosy po użyciu aloesu stają się
nawilżone, odżywione i lśniące. Po nałożeniu go na końcówki włosów mniej się puszą. W połączeniu z odpowiednim, odżywczym olejem
tworzy głęboko odżywiającą kurację, która dodatkowo ułatwia układanie włosów.Właściwości proszku z liści aloesu Indus Valleyjest
ekologicznym produktem certyfikowanym przez EcoCert, USDA Organic oraz India Organic;aloes uprawiano na terenach nieskażonej
Doliny Indusu (jednego z najczystszych miejsc na Ziemi), bez użycia środków ochrony roślin, pestycydów i nawozów sztucznych, co
powoduje, że proszek jest wolny od szkodliwych substancji chemicznych i metali ciężkich;jest w 100% naturalnym produktem
stworzonym bez użycia dodatkowych substancji chemicznych;ma działanie antybakteryjne, przeciwwirusowe i
przeciwgrzybicze;głęboko nawilża zarówno skórę, jak i włosy;działa łagodząco na podrażnienia oraz przyspiesza gojenie;blizny po
zastosowaniu aloesu szybciej bledną;ma działanie przeciwtrądzikowe, ogranicza powstawanie pryszczy;łagodzi oparzenia skórne, także
spowodowane zbyt długim przebywaniem na słońcu;stosowany regularnie w formie toniku głęboko oczyszcza cerę, rozjaśnia
przebarwienia, niweluje łojotok i stany zapalne;odżywia skórę, dodaje jej gładkości;ma działanie przeciwłupieżowe;dodaje włosom
blasku, miękkości i elastyczności;ogranicza świąd skóry głowy;sprawia, że końcówki włosów mniej się puszą;jest wyjątkowo drobny,
dzięki procesowi potrójnego mielenia, co ułatwia uzyskanie jednolitej konsystencji przy rozrabianiu go.Sposób użyciaZmieszaj proszek z
wodą, aby uzyskać pastę o gęstej konsystencji. Aby dodać włosom blasku, nałóż pastę na włosy i pozostaw na pół godziny, po czym
spłucz. W przypadku użycia pasty do pielęgnacji skóry, spłucz maseczkę wodą, gdy ta już przeschnie.Przed nałożeniem na większe
partie ciała, należy wykonać test skórny: niewielką ilość proszku zmieszanego z wodą nanieść na skórę, poczekać do wyschnięcia
mieszanki, spłukać. Jeżeli nie wystąpią żadne działania niepożądane, produkt jest bezpieczny do stosowania.Skład1 saszetka (100 g)
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proszku z Aloesu (Aloe Vera)
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