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NATURALNY OLEJEK
JAŁOWCOWY 60ml
Cena

30,75 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
NATURALNY OLEJEK JAŁOWCOWY 60ml
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca olejek jałowcowy sprowadzany z Maroka do pielęgnacji skóry. Olejek z jałowca jest
produkowany z owoców i igieł jałowca pospolitego. Naturalny olejek jałowcowy jest idealny do rożnych rodzajów masaży, zarówno tych
relaksacyjnych, dla sportowców jak i do drenaży limfatycznych. Olejek z jałowca rozluźnia i rozgrzewa mięsnie, pobudza krążenie, łagodzi bóle
reumatyczne i nerwobóle. Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca profesjonalnym salonom kosmetycznym naturalny olejek z jałowca
nadaje się on nawet do profesjonalnych drenaży limfatycznych wykonywanych w salonach, gdyż odtruwa organizm i pomaga pozbyć się toksyn.
Jest kosmetykiem odpowiednim do walki nie tylko z cellulitem ale i rozstępami.
Olejek jałowcowy pobudza krążenie krwi w skórze, dzięki czemu wspomaga prawidłowe ukrwienie i odżywienie cebulek włosowych co wpływa
korzystnie na porost włosów.
Naturalny olejek z jałowca może być stosowany do problemów skórnych, nie tylko takich jak cellulit ale i do cery problematycznej, trądzikowej,
należy jednak zachować ostrożność i w przypadku skłonności do alergii skórnych zrobić test alergiczny przed rozpoczęciem regularnego
używania olejku. Olejek z jałowca nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży i matki karmiące piersią, sklep internetowy Afandi Oriental
Dream radzi w tej sprawie skonsultować się z lekarzem. Naturalny olejek jałowcowy ma działanie uspokajające – może być stosowany w
zwalczaniu stresu i stanów lękowych i z tego względu sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca używanie olejku o intensywnym, leśnym
zapachu, nie tylko do masaży, ale i do relaksujących, rozgrzewających kąpieli.
Olejek jałowcowy świetnie nadaje się do inhalacji - łagodzi infekcje dróg oddechowych i działa przeciwbólowo, antybakteryjnie, antyseptycznie,
łagodzi katar i kaszel. Olejek z jałowca doskonale pielęgnuje nie tylko cerę trądzikową ale i tłustą ponieważ działa na skórę ściągająco,
oczyszczająco, odtruwająco i ujędrniająco, regulując przy tym działanie gruczołów łojowych. Nadmiar łoju jest świetną pożywką dla bakterii i
idealnym środowiskiem rozwoju trądziku. Silne działanie antybakteryjne i antyseptyczne naturalny olejek z jałowca zawdzięcza cennym
składnikom występującym w owocach jałowca, jak i w cebuli, czosnku - fitoncydom. Są naturalne substancje wydzielanie przez niektóre rośliny
które mają silne działanie bakteriobójcze, grzybobójcze. W przemyśle spożywczym fitoncydy bywają wykorzystywane jako jeden ze środków do
konserwacji żywności.
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca naturalny olejek jałowcowy o bardzo intensywnym leśnym zapachu do codziennej pielęgnacji –
do cery, do masaży, jako dodatek do kąpieli i środek do inhalacji. Olejek jałowcowy jest zapakowany w szklaną butelkę, która chroni swoją
zawartość przed utratą cennych właściwości.
Zastosowanie produktu naturalny olejek jałowcowy:
Masaż: rozpuścić 1 łyżeczkę naturalnego olejku z jałowca z 1 łyżeczką podstawowego (olej migdałowy, olej jojoba, oliwa z oliwek).
Aromaterapia: 1 łyżeczkę olejku rozcieńczyć z wodą i wlać do kominka.
Inhalacja: 1 łyżeczkę olejku dodać do naczynia z gorącą woda, nakryć głowę ręcznikiem i głęboko wdychać parę w ciągu 3-7 minut. Oczy muszą
być zamknięte.
Relaksująca Kąpiel: do wypełnionej wanny (37-38 C) dodać 1 łyżeczkęl olejku wymieszanego z 1 łyżką soli. Czas trwania kąpieli = 10-15 minut.
Dodatek do kosmetyku:1 łyżeczkę olejku zmieszać z 10-15 ml szamponu, żelu, balsamu lub kremu.
Dodatkowe informacje dla produktu naturalny olejek jałowcowy:
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Pojemność: 60ml
Kraj pochodzenia: Maroko
Przeciwskazania dla produktu naturalny olejek jałowcowy :
nie stosować w okresie ciąży, alergia na jałowiec.
Zobacz inne naturalne marokańskie olejki orientalne z oferty sklepu Afandi Oriental Dream.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

