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MYVITA Masło kakaowe 100 % nierafinowane 200 g
 

Cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Producent PRONESS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaMYVITA Masło kakaowe 100 % nierafinowane 200 gPREMIUM QUALITYOryginalny produkt ręcznie wytwarzany w
Ghanie100% czysty bez dodatkówNierafinowane dzięki czemu zachowuje swoje wszystkie cenne właściwościDziałanieMyVita Masło
kakaowe jest najwyższej jakości naturalnym, nierafinowanym masłem kakaowym. Masło to łatwo się wchłania i jest łagodne dla skóry.
Masło kakaowe MyVita jest w 100% czyste, bez dodatków. Jest ono nierafinowane co sprawia, że zachowuje ono wszystkie swoje cenne
właściwości. Masło kakaowe to naturalny kosmetyk hipoalergiczny o uniwersalnym zastosowaniu w kosmetyce, a także przemyśle
spożywczym i farmaceutycznym. Nasiona kakaowca stanowią cenne źródło magnezu i zawierają nawet do trzech razy więcej
antyoksydantów niż zielona herbata. Dzięki bogactwu przeciwulteniaczy spowalnia proces starzenia się skóry, redukuje widoczność
zmarszczek, a także blizn. Co więcej, Masło kakaowe cechuje niemal stuprocentowa biozgodność ze skórą. Z uwagi na to kosmetyk ten
praktycznie nie uczula i może być stosowany przez alergików i dzieci. Nadaje się też do stosowania przez kobiety w ciąży, gdyż
doskonale pomaga zwalczyć rozstępy. Działa pobudzająco na produkcję kolagenu i uzupełnia w skórze niedobory witamin i
pierwiastków takich jak magnez, potas, żelazo i wapń. Masło kakaowe zawiera również kwas oleinowy, który odpowiada za nawilżenie i
regenerację naskórka. Dodatkowo, masło to chroni przed promieniowaniem UV, będąc jednocześnie naturalnym bronzerem.
Przeciwdziała nadmiernemu wysuszeniu skóry na słońcu, co wykazuje pozytywny wpływ na proces opalania. Regularnie stosowane
Masło kakaowe poprawia koloryt skóry, działa na nią wygładzająco, pomaga zwalczyć przebarwienia i nadaje skórze połysk.Sposób
użyciado zastosowania jako balsam do ciała, krem do twarzy i pod oczy oraz jako odżywka do włosów. Niewielka ilość produktu
rozgrzać w dłoniach, a następnie wklepać w wilgotną skórę.Przechowywanie: przechowywać w temperaturze pokojowej w ciemnym
miejscu.Termin przydatności: co najmniej 1 rok.SkładIngredients:Theobroma Cacao Butter
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