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ZIAJA CUPUACU Suchy Olejek tw., ciało,wł
 

Cena: 14,84 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać -

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Suchy olejek krystaliczny do twarzy, ciała i włosów - dzięki zwartości oleju z orzechów brazylijskich i macadamia oraz masła karite i
cupuacu, wygładza i jednocześnie zabezpiecza skórę i włosy.

Składniki/Ingredients
Cetearyl Ethylhexanoate, Shea Butter Ethyl Esters, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil, Squalane,
Bertholletia Excelsa Seed Oil, Tocopherol Acetate, Theobroma Grandiflorum Seed Butter, BHA, Parfum (Fragrance), Linalool, Geraniol,
Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Limonene.

Właściwości
Zapewnia keratynową odbudowę naskórka.
Przyczynia się do poprawy nawilżenia, elastyczności i jędrności skóry.
Twarz, ciało i włosy są wygładzone i delikatnie natłuszczone.
Zyskują więcej blasku.
Olejek posiada lekką konsystencję i pobudzający zmysły aromat.
Na powierzchni skóry i włosów tworzy satynowy film ochronny.

Składniki aktywne:
•Olej z orzechów brazylijskich - ma właściwości ochronne i odżywcze. Zapobiega transepidermalnej utracie wody, dogłębnie nawilża,
uelastycznia i jednocześnie wzmacnia skórę i włosy.
•Masło Cupuacu - ma wysoką odporność na jełczenie. Jest bogatym źródłem nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz
fitosteroli. Odżywia, regeneruje, dogłębnie nawilża oraz zabezpiecza skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV.
Odpowiedni szczególnie do skóry suchej i zniszczonej - zmiękcza ją oraz zwiększa jej elastyczność.
•Masło karite - inaczej "masło shea", zawiera witaminę E, sterole, trójglicerydy oraz kwasy tłuszczowe: palmitynowy, stearynowy,
oleinowy i linolowy. Dogłębnie nawilża i natłuszcza skórę. Działa regenerująco oraz chroni cement międzykomórkowy przed
uszkodzeniami.
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•Olej makadamia - zawiera do 22% kwasu palmitooleinowego, który jest jednym z ważniejszych kwasów tłuszczowych w lipidach
naskórka. Jest kompatybilny ze skórą oraz posiada właściwości zmiękczające, nawilżające i natłuszczające. Jest bezpieczny do
pielęgnacji wrażliwej skóry dziecka.

Przeznaczenie
Do każdego rodzaju skóry.
Dla osób w wieku 17+.

Stosowanie
Suchy olejek krystaliczny, Ziaja Cupuacu należy stosować na wilgotną lub suchą skórę i włosy.
•Twarz i ciało: niewielką ilość olejku nanieść na dłonie lub bezpośrednio na skórę i delikatnie wmasować.
•Włosy: niewielką ilość olejku nanieść na końcówki włosów i delikatnie wetrzeć.

Uwagi
Produkt testowany dermatologicznie i alergologicznie.
Bez parabenów.
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