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OLEJ eteryczny ARGANOWY OPTIMA Natura 50 ml
 

Cena: 26,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent OPTIMA NATURA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

DziałanieWłaściwości olejku arganowego są wielorakie. Zawiera on ogromne pokłady dobroczynnej witaminy E (znacznie więcej niż w
tradycyjnej oliwie z oliwek). To również bogate źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym kwasów omega-6 oraz omega-9. W
jego skład wchodzą też związki fenolowe, kwas ferulowy, karotenoidy czy fitosterole.Naturalny olej arganowy jest doskonałym
antyoksydantem, wykazuje też działanie przeciwzapalne i łagodzące. Dla skóry jest prawdziwym dobrodziejstwem – regeneruje, nawilża,
opóźnia oznaki starzenia, nawadnia i odżywia, łagodzi stany zapalne. Właśnie dlatego zalecany jest głównie osobom z cerą dojrzałą,
które chcą zadbać o zdrowy i piękny wygląd skóry. To bardzo skuteczny środek, który odżywia skórę suchą, odwodnioną, podrażnioną i
zniszczoną. Olejek odbudowuje barierę lipidową i ochrania przed destrukcyjnym wpływem czynników zewnętrznych.Sposób użyciaOlej
arganowy można nanosić w formie nierozcieńczonej bezpośrednio na skórę ciała i twarzy, po uprzednim rozgrzaniu go w dłoniach.
Działa wtedy przeciwzapalnie, łagodzi podrażnienia i doskonale nawilża. Kilka kropli olejku należy dokładnie nanieść na wilgotną skórę
(idealnie po kąpieli), po czym delikatnie wklepać. Zabieg najlepiej wykonywać wieczorem, po dokładnym oczyszczeniu naskórka.Olej
arganowy można łączyć z innymi kosmetykami, w formie rozcieńczonej. Jest doskonały jako faza tłuszczowa kremów i balsamów.
Kosmetolodzy zwracają uwagę, iż najlepsze efekty daje w połączeniu z kwasem hialuronowym – olejek można bezpośrednio połączyć z
żelem hialuronowym bądź nałożyć go na skórę po uprzednim zaaplikowaniu na nią żelu; wystarczy kilka kropli.Olej arganowy można
aplikować bezpośrednio na skórę głowy oraz końcówki włosów. Nie ma konieczności jego spłukiwania natomiast warto zwrócić uwagę,
by nie nanieść zbyt dużej ilości olejku – wtedy włosy będą przeciążone, mogą też się nazbyt przetłuszczać.Z oleju aganowego można
także komponować maskę do włosów. Wtedy nakłada się go na suche włosy, jeszcze przed ich umyciem. Po zawinięciu ich w ręcznik i
odczekaniu od 30 do 60 minut należy go dokładnie spłukać i standardowo umyć szamponem.W celu odżywienia paznokci należy
wetrzeć olejek arganowy bezpośrednio w ich płytkę – wystarczy kilka kropli, które uprzednio należy rozgrzać palcami. Zabieg można
wykonywać każdego dnia.Olejek można też wykorzystywać do masażu ciała – może stanowić bazę olejową w połączeniu z niewielką
ilością ulubionego olejku eterycznego.Podczas kąpieli, niewielką ilość olejku można dodać do żelu pod prysznic bądź wody. Po wyjściu z
wanny nie należy się zaś wycierać ręcznikiem a pozwolić skórze wchłonąć cenne substancje odżywcze.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/olej-arganowy-optima-natura-50-ml.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

