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NATURALNY 100% Olej z pestek winogron 400 ml OPTIMA
Natura
 

Cena: 33,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 ml

Postać olej

Producent OPTIMA NATURA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaNATURALNY 100% Olej z pestek winogron 400ml OPTIMA NaturaNaturalny olej z pestek winogron – posiada szerokie
zastosowanie, może być aplikowany na twarz, ciało, paznokcie, a także skórę głowy i włosy. Olej bogaty jest w witaminy z grupy B oraz w
witaminę E, a także minerały. Produkt zmiękcza, regeneruje i odżywia naskórek, na paznokcie działa wzmacniająco, zmniejsza ich
podatność na łamanie się, w przypadku włosów zmniejsza ich skłonność do wypadania.DziałanieProdukt posiada rzadką konsystencję i
nie posiada zapachu.Sprawdzi się do masażu, działając relaksacyjnie.Stosowany na wytatuowaną skórę działa łagodząco, minimalizuje
świąd oraz napięcie skóry.Działa odżywczo na paznokcie, wzmacniając je, przeciwdziała ich rozdwajaniu się.Aplikowany na skórę głowy
wzmacnia cebulki, korzystnie wpływa na porost włosów.Olej o wszechstronnym zastosowaniu, może być aplikowany na skórę twarzy,
ciała, a także na paznokcie, skórki, skórę głowy oraz włosy.Olej jest bogaty w witaminę E, a także witaminy z grupy B oraz wapń, magnez
i potas.Sposób użyciaMasaż ciała:1 łyżka oleju bazowego w połączeniu z 1 kroplą olejku.Do kąpieli:Dodać do wanny wypełnionej ciepłą
wodą od 4 do 6 kropli oleju lub wmasować w skórę na jeszcze wilgotne ciało.Stosowanie na skórę pokrytą tatuażem (7-14 dni po
zabiegu):Aplikować niewielką ilość oleju 1-2 razy dziennie.Oliwka do pielęgnacji tatuażu przepis:Połącz 50 ml oleju z pestek winogron z 2
kroplami olejku z drzewa herbacianego i 3 kroplami olejku lawendowego. Taką mieszankę należy trzymać w ciemnym szklanym
pojemniku i zużyć w ciągu max. 3 miesięcy.na twarz (cera mieszana, tłusta, z niedoskonałościami, wiotka, starzejąca się),na ciało (w
przypadku rozstępów, cellulitu, płytkich blizn),na skórę wrażliwą,u osób z łuszczycą,na skórę głowy oraz na włosy,na skórę objętą
tatuażem,na paznokcie oraz skórki,do masażu ciała,jako dodatek do kąpieli.SkładVitis Vinifera (Grape) Seed Oil.
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