Dane aktualne na dzień: 27-11-2020 02:57

Link do produktu: https://www.subtlebeauty.pl/antycellulite-naturalny-olejek-do-masazu-grapefruit-lemon-p-144.html

Antycellulite Naturalny olejek do
masażu - Grapefruit/ Lemon
Cena

28,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

TOMGL

Producent

Subtle Beauty

Opis produktu
Olejek do masażu na bazie mieszanki olejów z pestek winogron i jojoba. Ta specjalnie dobrana mieszanka ułatwia masaż (ma dobry poślizg) oraz
nadaje skórze gładkość i elastyczność.

Olej z pestek winogron jest przede wszystkim najbogatszym źródłem kwasu linolowego i witaminy E jednym z najsilniejszych antyutleniaczy,
który pomaga hamować procesy starzenia się skóry.
W jego składzie jest także wiele witamin, które rozpuszczają się w tłuszczach : A, E, K i D a także witaminę B6, lecytynę, flawonoidy i resweratrol
doceniane za swoje właściwości przeciwutleniające oraz szereg minerałów.Stosując go bezpośrednio na skórę doskonale się wchłania
przekazując w głąb skóry wszystkie zawarte w sobie substancje odżywcze.
Olej jojoba swoją budową zbliżony jest do sebum wydzielanego przez ludzką skórę. Zbyt mała ilość sebum charakteryzuje cerę suchą, skłonną
do zmarszczek. Dla takiej skóry olej jojoba zastępuje niejako naturalne sebum i zapobiega tym samym wysuszeniu skóry. Skóra zostaje
odpowiednio nawilżona, jest miękka i jędrna. Przy nadmiernym wydzielaniu sebum skóra jest tłusta i skłonna do wyprysków. W takim przypadku
olej jojoba działa hamująco na naturalne wydzielanie sebum. Dzięki tej regulacji wydzielania łoju olej jojoba przyspiesza regenerację komórek
skóry. Olej jojoba zachowuje naturalną kwaśną warstwę ochronną skóry, dzięki temu skóra pozostaje młoda, elastyczna i gładka.
W jego skład wchodzą:
- skwalen (właściwości bakterio- i grzybobójcze)
- witaminy A, E i F
- nasycone i nienasycone alkohole
- kwasy tłuszczowe i ich estry (główny składnik palmitynian cetylu)
- kwas mirystynowy
- fitosterole
Olejek do masażu odżywia i regeneruje skórę.

Kompozycja olejków eterycznych grejpfrutowego i cytrynowego stymuluje, pobudza cyrkulację krwi, redukuje efekty cellulite, działa
antyseptycznie, oczyszcza i tonizuje skórę. Przeznaczony jest do skóry tłustej.

Produkt naturalny.
Nie zawiera konserwantów.
Pojemność 150ml.
Ingredients: vitis vinifera, simondsia chinensis, citrus limonum, citrus grandis, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract.
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