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MYDŁO KONOPNE CBD ETJA 80g
 

Cena: 22,90 PLN

Opis produktu
 

SZARE MYDŁO KONOPNE CBD 200mg

Skoncentrowane, szare mydło potasowe z dodatkiem organicznego oleju konopnego i czystego kryształu CBD otrzymywanego metodą
nadkrytyczną CO2. Zawiera fitosterole, chlorofil, fosfolipidy, składniki mineralne oraz witaminy A, E i K. Delikatnie myje oraz skutecznie
usuwa zanieczyszczenia. Odżywia, intensywnie nawilża, łagodzi podrażnienia i przyspiesza regenerację naskórka. Doskonale nadaje się
do pielęgnacji skóry wrażliwej, trądzikowej, ze skłonnościami do przesuszania.

CBD Cannabidiol jest naturalnym związkiem organicznym uzyskiwanym w wyniku ekstrakcji konopi siewnej (Cannabis sativa L.), nie
wykazującym działania psychoaktywnego. Charakteryzuje go szereg, potwierdzonych naukowo, dobroczynnych cech dla zachowania
zdrowia i urody organizmu. CBD posiada silne właściwości pielęgnacyjne i ochronne skóry, odżywia i nawilża ją czyniąc miękką i gładką.
Wzmacnia naczynia krwionośne oraz działa regenerująco. Właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne CBD sprawiają, że doskonale
sprawdza się w przypadku trądziku, atopowego zapalenia skóry oraz łuszczycy. Skutecznie zwalcza świąd, pieczenie, zaczerwienienie i
przesuszenie. Wzmacnia warstwę lipidową skóry chroniąc ją przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych,
zanieczyszczeniami oraz stresem oksydacyjnym.

Mydło ręcznie wytwarzane, na bazie naturalnych składników, nie zawiera konserwantów.

Przeznaczenie:
Skóra normalna, wrażliwa, trądzikowa, ze skłonnościami do przesuszania.

Sposób użycia:

Mycie rąk - niewielką ilość mydła rozprowadzać w dłoniach pod bieżącą wodą.
Prysznic - odpowiednią ilość mydła nakładać cienką warstwą na zwilżone ciało omijając okolicę oczu, następnie po upływie 1-2
minut spłukać. Można w sposób tradycyjny nakładać mydło na gąbkę.
Kąpiel - to koncentrat mydła w płynie, ok. 10 gram mydła rozpuść w wannie wypełnionej 1/3 ciepłej wody. Czas kąpieli do 20
minut.
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Moczenie stóp - do miski wypełnionej ciepłą wodą dodaj ok. 10 gram mydła, mocz stopy 15-30 minut. Mydło doskonale
zmiękcza stwardniały naskórek i regeneruję popękaną skórę stóp.
Mycie włosów - na zwilżone włosy rozprowadź niewielką ilość mydła. Po namydleniu spłucz głowę, odchylając ją do tyłu.
Mydło w płynie - skoncentrowane mydło rozpuść w gorącej wodzie (+/- 70 stopni C) najlepiej destylowanej w proporcjach 1:2 (50
gram mydła na 100 ml wody).

Skład:
Potassium Linseeddate, Potassium Canola Oil,Glycerin,Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil, Aqua, Salvia Officinalis Oil, Crystal CBD 99%
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