Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

MASŁO MANGO ETJA 50ml
Cena: 14,90 PLN

Opis produktu
MASŁO MANGO ETJA 50ml
Masło mango to naturalny, rafinowany kosmetyk, otrzymywany w procesie tłoczenia pestek owoców mango. Masło wyróżnia się
kremową konsystencją (bez grudek). Działa silnie nawilżająco, wygładzająco i ujędrniająco na skórę. Zapobiega utracie wilgoci oraz
chroni skórę przed niekorzystnym wpływem promieni UV, dzięki delikatnemu filtrowi, który tworzy się na powierzchni skóry. Wspiera
procesy naturalnej odbudowy naskórka. Idealne do pielęgnacji włosów suchych i zniszczonych, głęboko nawilża i odżywia ich strukturę.
Polecane do skóry suchej, zniszczonej, ze skutkami łuszczycy, podrażnień i pęknięć, oraz do skóry dojrzałej. Zwiera nasycone i
nienasycone kwasy tłuszczowe oraz witaminę A,C i E.
Masło ma kolor biały, jest bezzapachowe.
Masło Mango firmy ETJA jest wytwarzane z surowców ekologicznych i w 100% naturalne. Posiada certyfikat EcoCert. Wpływ
sezonowych zmian pogodowych może wywołać niewielkie różnice w kolorze, zapachu i gęstości.
Każdy naturalny produkt Etja jest zarejestrowany w bazie CPNP i oraz przebadany dermatologicznie.
Sposób użycia:
Kąpiel silnie nawilżająca - dodać 10 gram (łyżka stołowa) z ulubionymi naturalnymi olejkami eterycznymi do wanny wypełnionej
1/3 ciepłej wody. Czas kąpieli 15-20 minut.
Masaż - w połączeniu z innymi olejami bazowymi do skóry .
Naturalna baza do produkcji kremów i balsamów - polecamy łączyć z masłem shea BIO i masłem kakaowym.
Stopione do płynnej postaci można wcierać we włosy zamiast tradycyjnej maski do włosów. Po zabiegu należy umyć włosy
delikatnym szamponem.
Naturalna alternatywa dla tłustych kremów o właściwościach regeneracyjnych do zniszczonej skóry rąk i popękanej skóry pięt.
Doskonały przy kuracjach odchudzających, silnie ujędrnia zwiotczałą i mało elastyczną skórę.
Pielęgnacja ust .
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Kraj pochodzenia:
Indie.
Skład:
Masło mango /Mangifera Indica (Mango) Seed Butter/.
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