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MYDŁO KAWA & PEELING ETJA 80g
 

Cena: 18,20 PLN

Opis produktu
 

MYDŁO KAWA & PEELING ETJA 80g

Naturalne, szare, mocno skondensowane mydło potasowe w postaci gęstej pasty (zawartość tłuszczu ok. 96-98%) połączone ze świeżo
mieloną mieszanką kawy (arabica/rubusta).
Wytwarzane ręcznie ze zmydlonego w 100% nierafinowanego, tłoczonego wyłącznie na zimno, kosmetycznego oleju lnianego i oleju
rzepakowego. Uszlachetnione w późniejszym procesie produkcji organicznym olejem z nasion kawy. Zawiera znaczne ilości NNKT,
fitosterole, karoteny oraz witaminę E. Mydło doskonale oczyszcza i ujędrnia skórę, złuszcza naskórek i zapobiega powstawaniu
cellulitu. Dzięki bogactwu kofeiny i kwasów owocowych skóra staje się bardziej elastyczna, naprężona i ukrwiona. Pachnie prawdziwa
naturalną kawą z nutą wanilii. Polecane do mycia całego ciała, zwłaszcza nóg i pośladków.

Dlaczego mydło potasowe? Mydła potasowe lepiej myją, nawilżają i nie wysuszają skóry w porównaniu do mydeł sodowych w kostce i
komercyjnych w płynie. Dlaczego na bazie oleju lnianego i rzepakowego? Nie są nam znane żadne inne tłuszcze, które przynosiłby tak
korzystne działanie w pielęgnacji skóry jak olej lniany i olej rzepakowy wykorzystane w manufakturze mydlarskiej. Mydło zawiera
niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe "NNKT" będące jednymi z najcenniejszych składników na liście ważnych dla organizmu
człowieka oraz naturalną witaminę E, która opóźnia procesy starzenia się skóry.

WSZYSTKIE MYDŁA ETJA SĄ RĘCZNIE WYTWARZANE NA BAZIE NATURALNYCH SKŁADNIKÓW, BEZ KONSERWANTÓW.

Sposób użycia:

Pobudzający prysznic - niewielką ilość mydła nakładać cienką warstwą na zwilżone ciało. Przed spłukaniem mydła odczekać
chwilę.
Peeling nóg i pośladków - zabieg najlepiej zrobić podczas kąpieli. Zwilżyć skórę wodą, następnie wcierać kulistymi ruchami
mydło w formie peelingu, Czynność powtórzyć raz jeszcze.
Peeling stóp - moczyć stopy przez kilka minut w misce z wodą z dodatkiem ulubionych olejków eterycznych (np. lawendowym,
pomarańczowym, rozmarynowym, geraniowym) i energicznie wykonać peeling stóp. Po zabiegu warto natrzeć stopy ulubionym
olejem o właściwościach regenerujących.
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Zwiększ moc działania mydła w walce z cellulitem - przed wykonaniem peelingu dodaj kilka kropli olejku cynamonowego,
pomarańczowego lub grejpfrutowego, to świetne olejki w walce z cellulitem. W przypadku olejku cynamonowego nie przekraczaj
10-12 kropli na 50 gram mydła, a w przypadku pozostałych olejków 15-20 kropli. Przykład łatwego połączenia mydła z olejkami:
niewielką ilość mydła ok. 5 gram nabierz do ręki, dodaj 1-2 krople olejku cynamonowego lub 2-3 krople olejku
grejpfrutowego/pomarańczowego.

Skład:
Potassium Linseeddate, Potassium Canola Oil, Aqua, Glyceri, Ground Coffe, Coffea Arabica Seed Oil, Perfum (antyallergic).
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