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Puder Pomidor i Owies
Cena

38,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

TPPO

Producent

Subtle Beauty

Opis produktu
Puder
Pomidor i Owies

Oczyszczanie/ peeling/maska
Naturalna pielęgnacja skóry.

Polecany dla wszystkich typów cery. Dla osób o cerze normalnej, mieszanej, tłustej i trądzikowej, o cerze naczyniowej, ze skłonnością do
zapychania porów, zwiotczałej i niedotlenionej oraz dla skóry suchej, dojrzałej, szarej i zmęczonej.

W jaki sposób korzystać z pudru?
Podstawą jest stworzenie z pudru gładkiej pasty. Aby to zrobić łączymy ją z wodą, hydrolatem czy naparem ziołowym do uzyskania pasty.
Mycie twarzy.
Puder może z powodzeniem zastąpić nam wszelkie środki myjące do twarzy. Wystarczy nałożyć pastę na twarz i wykonać około minutowy
masaż, podczas którego pasta wchłonie wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni skóry. Zabieg ten odświeża, delikatnie zmiękcza i przygotowuje
skórę do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych.
Peeling.
Na zwilżoną skórę twarzy nakładamy pastę i wykonujemy kilkominutowy masaż opuszkami palców, który pobudzi mikrokrążenie pozostawiając
naszą skórę przyjemnie gładką. Następnie należy dokładnie opłukać twarz chłodną wodą, która domknie nam pory.
Maseczka na twarz.
Pastę rozprowadzamy grubą warstwą na skórze. Nie doprowadzamy do jej wyschnięcia co jakiś czas spryskując ją wodą lub hydrolatem.
Zaschnięta na twarzy glinka może podrażnić i powodować zaczerwienienia. Po około 10 minutach spłukujemy twarz chłodną wodą. Maseczkę
wykonujemy 1-2 razy w tygodniu osiągając efekt zdrowiej, promiennej cery. Podczas przyrządzania maseczki nie używamy naczyń i sztućców
metalowych, które dezaktywują glinkę zawartą w pudrze.
Puder można również wzbogacić o składniki aktywne takie jak: ekstrakty roślinne, oleje ziołowe , olejki eteryczne etc. lub dodać do
niej śmietanę, jogurt, olejek lub masełko roślinne.
Składniki:
Owies zwyczajny zawiera saponiny, flawonoidy, związki cukrowe oraz minerały, takie jak: magnez, wapń, żelazo, potas i
krzemionkę oraz białka i witaminy: B1, B2, B6, E i PP
Jest szczególnie polecany do skóry wrażliwej, alergicznej, atopowej i skłonnej do podrażnień. Posiada właściwości
przeciwświądowe, kojące, przeciwzapalne, regenerujące, zmiękczające oraz nawilżające. Dzięki zawartości związków
polifenolowych wykazuje silne działanie przeciwutleniające, chroniące przed wolnymi rodnikami.
Duża zawartość saponin w owsie działa na skórę oczyszczająco jak detergenty. Stosowany do demakijażu delikatnie zmywa skórę, zapobiegając
podrażnieniom.
Ziemia okrzemkowa - w delikatny sposób usuwa zewnętrzną, zrogowaciałą warstwę naskórka, dzięki czemu skóra lepiej
wchłania składniki odżywcze i nawilżające. Ziemia okrzemkowa zawiera ponad 80% naturalnej krzemionki, która stymuluje
skórę do naturalnej regeneracji i normalizuje przetłuszczającą się lub przesuszającą skórę. Ziemia okrzemkowa szczególnie
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polecana jest właścicielkom cery naczyniowej, ponieważ pomaga uszczelnić naczynia krwionośne, polepsza ukrwienie,
dotlenia skórę. Warto zastosować ją w pielęgnacji przeciwstarzeniowej i dotleniającej cerę.
Ekstrakt z pomidora bogaty jest w likopen, karotenoidy (źródło prowitaminy A), antyoksydanty (wit. E, C) oraz wiele innych składników
mineralnych. Likopen (czerwony barwnik) neutralizuje procesy wywołane przez promieniowanie UV (główne reakcje wolnorodnikowe), które są
przyczyną uszkodzeń komórek skóry. To on opóźnia procesy starzenia. Wit. C zawarta w pomidorach wzmacnia naczynia krwionośne, wpływa na
lepsze dotlenienie skóry. Wit. A + E nawilża, chroni i działa przeciwzmarszczkowo, regeneruje, odmładza, ujędrnia.
Glukoza – cukier owocowy koi i nawilża skórę. Efektywnie ogranicza dyfuzję i odparowywanie wody.
Ingredients: Avena Sativa (Oat) Meal, Diatomaceous Earth, Solanum Lycopersicum (Tomato) Fruit Extract, Glucose.
100 g
Opakowanie wykonane jest z ekologicznych surowców w pełni odnawialnych i kompostowalnych.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

