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NATURALNY OLEJEK
POMARAŃCZOWY 40ML
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Cena

40,59 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny
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OLEJEK POMARAŃCZOWY 40ML
Naturalny olejek pomarańczowy tłoczy się ze skórek pomarańczy. Cudowny zapach świeżej pomarańczy dobrze wpływa na samopoczucie,
łagodzi stany lękowe i nerwowe, pomaga w przypadku bezsenności i silnego stresu. Olejek z pomarańczy z Maroko ma działanie
przeciwdepresyjne zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym kiedy nastrój ulega pogorszeniu.
Olejek pomarańczowy z Maroka ma działanie pobudzające i energetyzujące. Można go również dodawać do kąpieli, jego świeży zapach
zrelaksuje i ukoi, a także złagodzi napięcie, również to przedmiesiączkowe. Innym zastosowaniem produktu marokański olejek pomarańczowy
mogą być masaże relaksacyjne. Jednym ze składników produktu naturalny olejek pomarańczowy jest D – limonen posiadający właściwości
antyoksydacyjne, antynowotworowe oraz antybakteryjne. Innym cennym składnikiem są bioflawonoidy będące składnikiem skórki
pomarańczowej, które hamują rozwój wolnych rodników, dzięki czemu olejek jest świetnym kosmetykiem dla osób o dojrzałej skórze.
Nasz naturalny olejek pomarańczowy nie jest olejkiem eterycznym tylko olejkiem produkowanym na bazie innych olejków naturalnych. W
związku z tym nadaję się do aplikowania bezpośrednio na skórę.
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca naturalny olejek z pomarańczy do zwalczania cellulitu – olejek złagodzi istniejący już cellulit,
ujędrni i uelastyczni skórę. Można używać go również do profesjonalnych zabiegów antycellulitowych takich jak drenaż limfatyczny ze względu
na właściwości odtruwające. Olejek z pomarańczy z Maroka usunie z organizmu toksyny co ułatwi walkę z istniejącym już cellulitem i
zapobiegnie dalszemu rozwojowi. Nie bez powodu marokański olejek z pomarańczy jest jednym z głównych składników kosmetyków o działaniu
antycellulitowym. Warto używać go nie tylko do masaży antycellulitowych, profesjonalnych drenaży limfatycznych, ale wcierać go w miejsca
dotknięte cellulitem przed zabraniem się do ćwiczeń fizycznych, czy też ćwiczeń pomagających zwalczyć cellulit. Dzięki właściwościom
odtruwającym pomoże także w pozbyciu się zbędnej tkanki tłuszczowej.
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Olejek z pomarańczy szczególnie nadaje się do pielęgnacji cery tłustej, mieszanej, pozbawionej blasku, o pogorszonym szarym kolorycie. Ze
względu na właściwości antyseptyczne i antybakteryjne pomaga pielęgnować cerę problematyczną, zanieczyszczoną, pomocny w leczeniu
trądziku. Naturalny olejek pomarańczowy chroni skórę przed przesuszeniami, zmiękcza ją, usuwa zmiany skórne takie jak: blizny, podrażnienia.
Dodatkowym atutem produktu olejek pomarańczowy z Maroka jest wydajność i świeży zapach pomarańczy. Można go stosować nie tylko do
masaży relaksacyjnych, ale i w przypadku bólu mięśni, stawów i skurczy. Należy zachować ostrożność przy nakładaniu olejku na twarz omijając
okolice oczu, gdyż olejki cytrusowe mogą wpływać drażniąco na delikatne okolice oczu.
Naturalny olejek z pomarańczy może być pomocny także przy leczeniu kataru poprzez inhalacje, wzmaga odporność organizmu, ma działanie
antybakteryjne, przeciwzapalne i antyseptyczne, co pomaga w przypadku gojenia się ran. Marokański olejek pomarańczowy to również świetna
propozycja dla osób, które szukają naturalnego kosmetyku, który napnie i uelastyczni skórę, poprawiając przy tym jej koloryt.
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca naturalny olejek z pomarańczy do codziennej pielęgnacji.

Dodatkowe informacje dla produktu naturalny olejek pomarańczowy:
Pojemność: olejek pomarańczowy 40ml (butelka z aplikatorem)
Składniki: Glycine soja oil, Citrus aurantium dulcis
Kraj pochodzenia: Maroko
Zobacz inne naturalne marokańskie kosmetyki orientalne z oferty sklepu orientalnego Afandi Oriental Dream. Twój orientalny sklep internetowy
z tradycją i doświadczeniem.

PRZEPIS NA ROZSTĘPY Z OLEJKIEM POMARAŃCZOWYM
MAROKAŃSKI PRZEPIS NA ROZSTĘPY:
1 duża łyżka oleju pomarańczowego
1 duża łyżka oleju arganowego
Jak stosować olejek pomarańczowo-arganowy na rozstępy?
Masować miejsca gdzie są rozstępy 10 minut i zostawić do wchłonięcia.
Trzeba smarować co drugi dzień przez 3 miesiące.
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