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OLEJ Z NASION KAWY ETJA 50ml
 

Cena: 22,99 PLN

Opis produktu
 

OLEJ Z NASION KAWY ETJA 50ml

Naturalny, nierafinowany, tłoczony na zimno.
Produkt kosmetyczny.
Organiczny olej z palonych ziaren nasion kawy Coffea Arabica.
Zawiera znaczne ilości NNKT, fitosterole, karoteny oraz witaminę E.
Fitosterole działają przeciwzapalnie, regenerująco oraz łagodzą podrażnienia, przyśpieszają gojenie naskórka.
Olej doskonale ujędrnia skórę, rozbija tkankę tłuszczową stymulując proces lipolizy oraz pomaga pozbyć się cellulitu.
Dzięki bogactwu kofeiny i kwasów owocowych skóra staje się bardziej elastyczna i naprężona.
Dobrze się wchłania, pozostawia delikatne, aksamitne uczucie na skórze i ładnie pachnie. Przeznaczony do każdego rodzaju
skóry.
W połączeniu z olejem arganowym BIO, perillą z pachnotki BIO wykazuję silne działanie przeciwzmarszczkowe.
Rozcieńczony z olejem z nasion malin chroni skórę przed fotostarzeniem - procesem polegającym na przedwczesnym starzeniu
i niszczeniu skóry spowodowanym promieniowaniem ultrafioletowym.
Rozcieńczony z olejem marchwiowym lub olejem kokosowym BIO jest pomocny w kojeniu skóry po oparzeniach słonecznych.

Olej z nasion kawy BIO firmy Etja, jest wytwarzany z surowców ekologicznych i w 100% naturalny. Posiada certyfikat ARS PROBATA i
rejestrację w bazie CPNP. Produkt przebadany dermatologicznie.

Olej kosmetyczny Etja jest produktem naturalnym. Wpływ sezonowych zmian pogodowych może wywołać niewielkie różnice w kolorze,
zapachu i gęstości.

Sposób użycia:
Stosować bezpośrednio na skórę twarzy i ciała:

Kąpiel silnie nawilżająco-ujędrniająca. Do wanny wypełnionej 1/3 ciepłej wody dodać 10 ml oleju (ok. 20 naciśnięć pompką
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dozującą). Kąpać się 15-20 minut,
Kąpiel silnie nawilżająco-ujędrniająca. Do wanny wypełnionej 1/3 ciepłej wody dodać 10 ml oleju (ok. 20 naciśnięć pompką
dozującą). Kąpać się 15-20 minut,
masaż
dodatek do domowego peelingu (kawowy z fusów/cukrowy) w walce z cellulitem,
dodatek do kremów i balsamów.

Pochodzenie:
Brazylia
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