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

Dane aktualne na dzień: 25-02-2020 04:27

Link do produktu: https://www.casablanca.sklep.pl/serum-arganowe-do-wlosow-35ml-p-3.html

SERUM ARGANOWE DO
WŁOSÓW 35ml
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Cena

52,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny
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Sklep internetowy poleca serum do włosów ze względu na dodatek cennego składnika czyli olejku arganowego . Owoc arganii przypomina do
złudzenia żółtą śliwkę. Z jednego drzewa arganowego można żebrać nawet około 30 kg owoców, z których uzyskuje się 1 litr cennego i
wartościowego oleju.
Olejek arganowy jest cenny nie tylko ze względu na zawarte w nim składniki czyli witaminę E, fitosterole, tokoferole, nienasycone kwasy
tłuszczowe omega 6 i 9 ale i ze względu na trudny i pracochłonny proces produkcji. Fitosterole występują tylko w tłuszczach roślinnych mają
one silne działanie hamujące wzrost komórek nowotworowych, pomagają leczyć choroby skóry, przyśpieszają gojenie się ran i oparzeń. Są one
składnikiem używanego w Indiach żeniszka, którego używa się podczas leczenia trądu. Zawartość fitosteroli w produkcie serum do włosów
pomoże łagodzić stany zapalne, podrażnienia skóry, może również spowodować stymulacje porostu włosów. Dzięki takiemu składowi serum
arganowe do włosów jest tak skuteczną i silną odzywką do włosów. Aby uzyskać jeden litr oleju trzeba poświęcić na to prawie dwa dni żmudnej
pracy. Produkcja olejku arganowego, jest pracą ręczną wykonywaną wyłącznie przez marokańskie kobiety, co wymaga od nich cierpliwości i
zręczności. Pierwszym etapem jest zbiór dojrzałych owoców arganowca co jest zadaniem mężczyzn i obranie ich z miąższu, tak aby została tylko
pestka wewnątrz której znajdują się cieniutkie płatki przypominające kształtem migdał. Płatki te są prażone i miażdżone tak, aby uzyskać olej.
Serum arganowe to bardzo skuteczna odżywka do włosów. Zawartość witaminy E chroni włosy przed naturalnymi procesami starzenia się,
niszczenia i osłabiania włosa. Inny składnik produktu serum do włosów tokoferole czyli związki chemiczne rozpuszczające się w tłuszczu, a
ludzkim organizmie pełniące tak ważne funkcje ochronne jak np. ochrona nienasyconych kwasów tłuszczowych przed zniszczeniem przez wolne
rodniki. Dzięki temu serum arganowe nie tylko pielęgnuje włosy ale i chroni je oraz wzmacnia. Jeśli Twoje włosy są pozbawione blasku i życia to
serum arganowe jest idealnym rozwiązaniem do codziennej pielęgnacji.
Serum arganowe do włosów nie obciąża ich, poza tym jest niezwykle wydajne, już 2 krople roztarte na dłoniach wystarczą, aby odżywić włosy
od nasady aż po same końce. Sklep internetowy poleca serum arganowe do włosów do pielęgnacji każdego rodzaju włosów, a szczególnie tych
wysuszonych, zniszczonych farbowaniem i niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi, niewłaściwą pielęgnacją, źle dobranymi kosmetykami.
Serum arganowe zapakowane jest w ładną szklaną buteleczkę, z aplikatorem. Na aplikator jest zakładana plastikowa nakładka. W czasie
regularnego stosowania kosmetyku serum arganowe zauważymy korzystną zmianę – włosy nie tylko staną się zdrowsze, mocniejsze ale i
jedwabiście gładkie. Będą się łatwiej rozczesywać i będą również odporniejsze na niekorzystne warunki zewnętrzne takie jak szkodliwe
promienie UV, gorące powietrze suszarki, tarcie materiałów na włosy.
Serum do włosów to również dobra kuracja dla osób borykających się z problemem wypadania włosów, rozdwajaniem końcówek. Serum
arganowe może być stosowane jako odżywka, nie tylko w codziennej pielęgnacji włosów, ale i jako odżywka w profesjonalnych salonach
fryzjerskich. Włosy będą pełne blasku, a także będą się zdecydowanie lepiej układać, co ułatwi pracę, ale i pomoże klientowi w układaniu i
pielęgnacji włosów już po opuszczeniu salonu fryzjerskiego. Serum arganowe ujarzmi również włosy puszące się i plątliwe. Dodatkowym atutem
produktu serum arganowe do włosów jest delikatny, piękny zapach, który zachęca do codziennego stosowania. Po użyciu serum włosy będą
przyjemne w dotyku, ale i ich zapach będzie niezwykle przyjemny i zachęcający. Serum do włosów można nakładać zarówno na świeżo umyte,
wilgotne włosy, jak na suche włosy.
Serum nie trzeba spłukiwać, gdyż łatwo się wchłania i już mała ilość produktu serum arganowe wystarczy aby uzyskać pożądany efekt
pielęgnacyjny. Gdy włosy mają tendencje do łamliwości i wypadania może to oznaczać niedobory witaminy E, która ma niebagatelne znaczenie
nie tylko w pielęgnacji i zachowaniu zdrowia skóry ale i skóry głowy, a co za tym idzie samych włosów dlatego serum arganowe do włosów ma
tak silne działanie odżywcze, czym wyróżnia się na tle innych odzywek do włosów, które tylko na chwilę poprawiają wygląd naszych włosów, nie
wzmacniając ich wewnętrznej struktury i kondycji. Warto pokrótce wytłumaczyć działanie witaminy E na włosy, a co za tym idzie samego
produktu serum arganowe. Witamina E poprawia krążenie i działanie naczyń krwionośnych, dzięki czemu, zarówno skóra jak i cebulki włosów są
szybciej, lepiej odżywiane, co ma bezpośredni wpływ na ich kondycje i wygląd.
Dzięki witaminie E nazywanej witaminą młodości serum arganowe polecane przez sklep internetowy Afandi Oriental Dream zapewni równowagę
w funkcjonowaniu skóry głowy i cebulek włosów. W trakcie codziennej pielęgnacji włosów podczas wcierania produktu serum do włosów warto
resztkę kosmetyku wetrzeć w paznokcie i dłonie, gdyż dzięki zawartości olejku arganowego będzie miał on korzystny wpływ na płytkę paznokcia
i skórę dłoni. Serum arganowe to kompleksowy i bardzo skuteczny kosmetyk do codziennej, jak i profesjonalnej pielęgnacji włosów.
Dodatkowe informacje dla produktu serum arganowe do włosów:
Pojemność: serum 35ml
Skład (INCI): Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Isopropyl myristate, Argan Oil (Olejek Arganowy), Parfum.
Zobacz inne naturalne marokańskie kosmetyki orientalne do włosów z oferty sklepu Afandi Oriental Dream
Chcesz mieć piękne, lśniące i pełne życia włosy? Polecamy serum arganowe !
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