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Link do produktu: https://www.subtlebeauty.pl/maslo-kawowe-50g-p-218.html

Masło kawowe 50g
Cena

17,50 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

TMK50

Producent

Subtle Beauty

Opis produktu
Masło kawowe
ma działanie nawilżające, zmiękczające i przeciwzapalne. Działa antyoksydacyjnie chroniąc skórę przed niekorzystnym wpływem wolnych
rodników. Dzięki zawartości kofeiny pobudza krążenie w naskórku, tym samym poprawia odżywianie przez krew, zapobiega obrzękom,
zmniejsza widoczność cellulitu. Charakteryzuje się jasno-brązową barwą, gładką, jedwabistą konsystencją i przyjemnym aromatem świeżo
palonej kawy. W temperaturze pokojowej jest miękkie, doskonale się rozprowadza i wchłania w skórę.
Masło kawowe nadaje się do każdego rodzaju skóry, samodzielnie lub jako dodatek w kosmetyku.

Jako masło do ciała ma działanie ujędrniające i antycellulitowe. Zawarty w nim ekstrakt kawy przyspiesza metabolizm i spalanie
tłuszczu, oraz ma właściwości detoksykacyjne. Lepszy rezultat uzyska się wmasowując masło w wilgotną skórę.

Ze względu na zawartość kofeiny nadaje się również przy pielęgnacji skóry z problemem wypadania włosów i może przyspieszyć ich porost
dzięki pobudzeniu krążenia w naskórku.
Jako balsam do ust wspaniale nawilży usta.
Masło kawowe idealnie nadaje się do rozgrzewającego masażu całego ciała, zwłaszcza zmęczonych barków i szyi - zapach kojący skórę i
zmysły.
Aplikowane w okolicy oczu może zmniejszać poranną opuchliznę i rozjaśniać cienie. Należy jednak uważać, by masło nie dostało się do oczu.
Nie poleca się aplikacji nierozcieńczonego masła na skórę twarzy.

Kompres na skórę głowy:
Na ok. godzinę przed myciem włosów wetrzyj masło kawowe w skórę głowy i zawiń włosy w folię i ręcznik. Po upływie przewidzianego czasu
umyj włosy łagodnym szamponem.

Maska odżywcza na skórę głowy:
Dodaj masło kawowe do odżywki do włosów. Miksturę zaaplikuj na skórę głowy, przykryj folią i ręcznikiem.Następnie zmyj po 30-60 minutach.
Masło może być używane jako aktywny dodatek w mydłach, balsamach, kremach, masłach do ciała, itp. Zaleca się stosować w kremach i
mleczkach w ilości 3-5% zawartości gotowego produktu, w balsamach i masłach 5 – 100%, w mydłach 3 – 6%.
Zalecane stężenie od 3 do 100%
Może być stosowane bezpośrednio na skórę.
Przechowywanie : W chłodnym i ciemnym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Rozpuszczalność: W tłuszczach.
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Ingredients: Hydrogenated Vegetable Oil, Cocos nucifera, Coffe Arabica Seed Extract.
Waga 50g
Opakowanie: aluminiowa saszetka.
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