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OLVITA Kosmetyczny olej z pestek malin 100 ml
 

Cena: 44,49 PLN

Opis słownikowy

Producent Ol'Vita

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaOLVITA Kosmetyczny olej z pestek malin 100mlKosmetyczny olej z pestek malin to naturalny kosmetyk do każdego rodzaju
cery, w szczególności suchej, wrażliwej, trądzikowej i dojrzałej. Nadaje się też do pielęgnacji okolic oczu.Jest stabilny. Wymieszany z
innymi olejami zwiększa również ich stabilność.Posiada lekką konsystencję.Doskonale się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu na
skórze.Nadaje się pod makijaż.Posiada delikatny, naturalny zapach.Ciemno żółta/zielonkawa barwa.DziałanieZawiera naturalny filtrem
przeciwsłoneczny o faktorze UV B 28-50 (UV A ok. 8).Chroni cerę przed nadmiernym promieniowaniem UV.Wyrównuje koloryt i nie
dopuszcza do powstawania przebarwień.Pobudza regenerację skóry, a tym samym przyspiesza gojenie się drobnych ran i
oparzeń.Sprawdza się w walce z trądzikiem.Wykazuje działanie antybakteryjne i antywirusowe.Działa przeciwzapalnie, łagodząco i
przeciwalergicznie.Zapobiega czopowaniu ujść gruczołów łojowych - likwiduje zaskórniki.Chroni przed zapaleniem dziąseł.Pomocny w
chorobach skóry: pokrzywka, egzemą.Wzmacnia barierę lipidową naskórka, nawilża skórę i pozostawia ją jedwabiście gładką i
miękką.Jest źródłem antyoksydantów i przeciwutleniaczy chroniących skórę przed działaniem wolnych rodników.Pobudza produkcję
kolagenu i elastyny, dzięki czemu spłyca zmarszczki.Zawarty w nim kwas elagowy jest przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy,
zabezpiecza przed mutacją genów i wykazuje właściwości antyrakowe. Spowalnia procesy starzenia, działa silnie antyoksydacyjnie,
chroni przed wolnymi rodnikami.Nawilża, ujędrnia, uelastycznia skórę.Idealnie sprawdza się jako lekki dodatek do kremów, olejków do
kąpieli bądź past do zębów - naturalnie wzbogacając wartości tych produktów.W metodzie głębokiego oczyszczania skóry przy pomocy
naturalnych olejów (OCM) jest olejem bazowym odpowiednim zarówno dla cery suchej i wrażliwej, jak i mieszanej, tłustej i trądzikowej
oraz dojrzałej.-Sposób użyciaNa umytą i suchą skórę nanieść niewielką ilość oleju i wmasować do całkowitego wchłonięcia.Skład100%
Olej z pestek malin zimno tłoczony / Rubus idaeus seed oilOlej z pestek malin nie zawiera konserwantów, sztucznych barwników, ani
perfum. Jest przebadany dermatologicznie. Po otwarciu wymaga przechowywania w lodówce, gdzie może zmętnieć i/lub stężeć - nie
ma to wpływu na jego właściwości, a po chwili w temperaturze pokojowej wraca do płynnego stanu skupienia. Posiada naturalny zapach
i żółto-zielonkawy kolor.Przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu.....Zawiera:80% kwasów nienasyconych (omega 6 ok 50%,
omega 3 ok. 20%, omega 9 ok. 10%).Witaminę E (tokoferole alfa i gamma)Witaminę A (karotenoidy)Naturalne filtry uvflawonoidyKwas
elagowy - wykazujący działanie ochronne, regeneracyjne i przeciwnowotworowe.
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