AFANDI ORIENTAL DREAM
"Sekret urody kobiet orientu"
www.afandi.eu
biuro@afandi.eu
mob.: +48 888 421 995

Dane aktualne na dzień: 23-09-2020 22:07

Link do produktu: https://www.casablanca.sklep.pl/naturalny-olejek-sezamowy-60ml-p-33.html

NATURALNY OLEJEK
SEZAMOWY 60ml
Cena

30,75 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
OLEJEK SEZAMOWY 60ml
Olejek sezamowy ma szerokie zastosowanie – używa się go zarówno do pielęgnacji ciała, jak i do różnych rodzajów
masażu, a także do kąpieli. Nadaje się do pielęgnacji skóry suchej, mieszanej, dojrzałej, źle ukrwionej i wrażliwej. Olejek z
sezamu dobrze chroni przed słońcem ponieważ posiada naturalny współczynnik ochronny, dzięki czemu, również skutecznie
hamuje szkodliwy wpływ promieni UV, jak i chroni przed poparzeniami słonecznymi. Naturalny olejek sezamowy zawiera
przeciwutleniacze, dzięki którym chroni skórę przed wolnymi rodnikami, opóźnia procesy starzeniowe. Delikatnie pielęgnuje
skórę wokół oczu, likwiduje podrażnienia i zaczerwienienia, zwłaszcza te powstałe na skutek alergii.
Naturalny olejek z sezamu wygładza skórę, nadaje gładkość i elastyczność, ujędrnia, napina i likwiduje zmarszczki.
Olejek sezamowy polecany przez sklep internetowy Afandi Oriental Dream likwiduje problem nadmiernego rogowacenia oraz
łuszczenia naskórka. Olejek z sezamu łagodzi rany, pęknięcia oraz oparzenia – łagodzi i koi podrażnioną skórę. Sklep
internetowy Afandi Oriental Dream poleca naturalny olejek sezamowy do masaży, gdyż ma on ma właściwości rozgrzewające,
oczyszczające, odtruwające. Masaż ciała ciepłym produktem naturalny olejek z sezamu oczyszcza organizm z toksyn, nadaje
skórze blask i gładkość wydobywając naturalne piękno i harmonie, z tego względu jest to idealna polecana przez nasz sklep
internetowy Afandi Oriental Dream propozycja, nie tylko do domowego użytku ale i do profesjonalnych gabinetów
kosmetycznych. Olejek sezamowy jest idealną odżywką do włosów stosowany szczególnie do pielęgnacji suchych włosów i
delikatnej skóry głowy. Olejek z sezamu delikatnie nawilży i wzmocni włosy nie obciążając ich.
Naturalny olejek sezamowy nie powinien być stosowany w przypadku stanów zapalnych skóry, alergii, otwartych ran.
Naturalny olejek z sezamu został starannie zapakowany w szklaną buteleczkę, dzięki czemu nie traci wartości odżywczych i
właściwości pielęgnacyjnych. Olejek sezamowy jest niezwykle wydajny – już niewielka ilość wtarta w skórę, czy też włosy
wystarczy, aby uzyskać pożądany efekt pielęgnacyjny. Olejek z sezamu bardzo dobrze się wchłania głęboko wnikając w skórę.
Naturalny olejek sezamowy to doskonała propozycja dla każdego, kto chce zanurzyć się w magiczny świat orientu, spróbować
naturalnych, bezpiecznych kosmetyków prosto z Maroka w bardzo korzystnej cenie. Naturalny olejek z sezamu wielofunkcyjny
kosmetyk do codziennego użytku - zadbaj o zdrowie i urodę cery, włosów, ciała.
Dodatkowe informacje dla produktu naturalny olejek sezamowy:
Pojemność: 60ml
Kraj pochodzenia: Maroko
Zobacz inne naturalne marokańskie olejki orientalne z oferty sklepu orientalnego Afandi Oriental Dream.
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