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Super
Blend masło
shea +
kakao
+
kokos
Cena
Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Rodzaj
Pojemnosc

Opis produktu
Masło Super Blend
Super Blend to kompozycja, w skład której wchodzą: nierafinowane masło shea, nierafinowane masło kakaowe,
nierafinowany olej kokosowy. Tylko tyle i aż tyle - proste, a jednocześnie naładowane dobrem, połączenie
najwspanialszych olejów roślinnych. Ten kosmetyk jest żywym wyrazem filozofii Czterech Szpaków: mniej
znaczy więcej. Żadnych dodatków, utrwalaczy, sztucznych zapachów. Natura w czystej postaci.
Super Blend możesz stosować na całe ciało. Kosmetyk ma postać stałą, ale po ogrzaniu w dłoniach rozpuszcza się, dzięki
czemu aplikacja jest bardzo łatwa i przyjemna.
WŁAŚCIWOŚCI:
- głębokie nawilżenie, odżywienie i uelastycznienie skóry,
- ochrona przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi i przenikaniem toksyn do organizmu,
- działanie antywirusowe, bakteriobójcze, przeciwgrzybiczne,
- spowalnianie procesów starzenia skóry (dzięki wysokiej zawartości antyutleniaczy),
- ochrona przed wolnymi rodnikami.
Nierafinowane zimnotłoczone masło shea
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Olej w postaci stałej z nasion afrykańskiego drzewa Masłosz Parka (Butyrospermum Parkii L.). Regeneruje i odżywia skórę,
przyspiesza gojenie drobnych ranek. Zawiera witaminy A i E, które odmładzają i chronią skórę przed wolnymi rodnikami.
Głęboko nałuszcza skórę i chroni ją przed zimnem, wiatrem i mrozem. Nie uczula i dodatkowo łagodzi zmiany alergiczne
(wysypki, świąd, pieczenie). W swoim działaniu regenerującym przypomina maść z witaminą A, ponieważ wykazuje
właściwości gojące.
Nierafinowane masło kakaowe
Olej w postaci stałej pozyskiwany z ziaren kakowca (Theobroma cacao L.). Posiada wysokie stężenie składników o silnym
działaniu przeciwutleniającym, tzw. polifenoli. Jest cennym źródłem kwasu oleinowego, kwasu palmitynowego oraz kwasu
stearynowego. Wspomaga proces neutralizacji wolnych rodników, odpowiedzialnych za degradację komórek. Chroni skórę
przed przenikaniem z otoczenia toksyn, powodujących podrażnienia i miejscowe stany zapalne - z tego względu polecany
osobom mieszkającym w dużych miastach, aglomeracjach, na terenach przemysłowych. Masło kakaowe posiada
również doskonałe właściwości nawilżające, pozwalające zapobiegać nadmiernemu przesuszeniu skóry.
Nierafinowany zimnotłoczony olej kokosowy
Pozyskiwany z kopry kokosowej. Posiada właściwości przeciwgrzybicze, antywirusowe, antybakteryjne (dzięki wysokiej
zawartości kwasu laurowego). Wysoka zawartość witamin: B1, B2, B3, B6, C, E, kwasu foliowego, potasu, wapnia, magnezu,
żelaza, fosforu i cynku.
Skład:
Masło shea nierafinowane, masło kakaowe nierafinowane, olej kokosowy nierafinowany zimnotłoczony.
INCI:
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Theobroma Cacao Seed Butter.
SPOSÓB UŻYCIA:
Rozgrzej niewielką ilość masła w dłoniach, nanieś na skórę i kolistymi ruchami wmasuj do uzyskania pełnego wchłonięcia.
Pojemność: 150 ml.
Data przydatności do użycia: 1 rok od daty produkcji.
Barwa: jasnokremowa.
Aromat: delikatny.
Konsystencja: stała, po ogrzaniu w dłoniach: płynna.
Kosmetyk bez konserwantów.
Kosmetyk wegański.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

