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NATURALNY OLEJEK
GOŹDZIKOWY 60ml
Cena

40,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
NATURALNY OLEJEK GOŹDZIKOWY 60ml
Sklep Internetowy Afandi Oriental Dream poleca olejek goździkowy sprowadzany z Maroka specjalnie dla naszych klientów jest to produkt
naturalny. Olejek z goździka jest skutecznym środkiem znieczulającym o działaniu antyseptycznym, antybakteryjnym, a także
przeciwskurczowym dlatego nasz sklep internetowy poleca go do wykonywania masaży relaksacyjnych, które pomogą w przypadku
dokuczliwego bólu mięśni, stanów, bólu o podłożu reumatycznym. Za działanie antybakteryjne, antyseptyczne odpowiada jeden z głównych
składników produktu olejek goździkowy – eugenol.
Naturalny olejek goździkowy pomaga w walce z grzybicą stóp i opryszczką dzięki swojemu antybakteryjnemu działaniu. Naturalny olejek z
goździka koi skórę po ukąszeniach owadów dlatego też powinien znaleźć się w nie tylko domowej ale i w wakacyjnej apteczce. Naturalny olejek
goździkowy ze względu na swoje właściwości rozgrzewające idealnie nadaje się do masażu zwłaszcza antycellulitowego, gdyż pomoże usunąć
toksyny z organizmu. Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca naturalny olejek z goździka do pielęgnacji skóry twarzy, ze względu na
jego silne działanie antyoksydacyjne. Olejek goździkowy przynosi ulgę w przypadku bólu zębów, bólach reumatycznych jak i również w
nerwobólach i w artretyzmie.
Naturalny olejek goździkowy jest doskonałym sprzymierzeńcem w walce z trądzikiem i łuszczycą dlatego sklep internetowy Afandi Oriental
Dream poleca go do pielęgnacji skóry tłustej, trądzikowej, problematycznej. Olejek z goździka jest wykorzystywany również w zwalczaniu
infekcji górnych dróg oddechowych dlatego warto używać go do inhalacji, które przyniosą ulgę podczas uciążliwych przeziębień i chorób
górnych dróg oddechowych. Naturalny olejek z goździka uznawany jest za delikatny afrodyzjak dlatego warto używać go nie tylko podczas
zdrowotnych masaży, ale także tych relaksacyjnych, może być również dodatkiem do kąpieli. Delikatny zapach produktu naturalny olejek
goździkowy odpręży, zrelaksuje i pobudzi zmysły. Olejek goździkowy to nie tylko naturalne antidotum, ale i kosmetyk pielęgnujący, nie tylko
skórę, ale jest również wykorzystywany do rożnych rodzajów masażu, dzięki działaniu rozgrzewającemu pozwoli nam na chwile odprężenia
podczas jesienno – zimowych dni.
Naturalny olejek goździkowy to niezbędnik w domowej kosmetyczce.. Jest to produkt naturalny i trwały. Praktyczna szklana buteleczka chroni
olejek z goździka przed utratą cennych właściwości kosmetycznych.
Dodatkowe informacje dla produktu naturalny olejek goździkowy:
Pojemność: 60ml / szklana butelka
Kraj pochodzenia: Maroko
Olejek do stosowania zewnętrznego na skórę.
Zobacz inne naturalne marokańskie olejki orientalne z oferty sklepu orientalnego Afandi Oriental Dream.
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