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OLEJ Z PESTEK GRANATU ETJA 50ml
 

Cena: 29,99 PLN

Opis produktu
 

OLEJ Z PESTEK GRANATU ETJA 50ml

Nierafinowany, tłoczony na zimno.
Produkt kosmetyczny.
Organiczny olej z wyselekcjonowanych nasion drzew Granatowca właściwego.
Głównym kwasem tłuszczowym w tym oleju jest kwas punikowy w ilości ponad 72% odpowiadający za właściwości przeciwzapalne.
Zawiera także, bioaktywne składniki jak garbniki, flawonoidy, fitosterole, gammatakoferol, witaminy z grupy B, C, PP, kwas cytrynowy i
jabłkowy.
Posiada silne właściwości odżywcze i poprawia elastyczność skóry. Ze względu na dużą zawartość nienasyconych skoniugowanych
kwasów tłuszczowych łagodzi bóle mięśniowe i zmniejsza powstałe opuchlizny.
Polecany dla skóry dojrzałej, wrażliwej, suchej oraz starzejącej się (szczególnie w okresie przekwitania).
Działa wspomagająco w trądziku zwyczajnym i różowatym.
Idealny dodatek do kremów pod oczy i innych olejów kosmetycznych - zmniejsza opuchliznę.
Dodatek do oliwek do masażu. Polecany zwłaszcza dla osób aktywnie spędzających czas, gdzie dochodzi do wielu bólów mięśniowych.
Dodawany jest w balsamach do ciała w stężeniu 5% w stosunku do ilości kosmetyku, dzięki czemu zapobiega powstawaniu nowych
naczyń krwionośnych.

Olej z Pestek Granatu BIO firmy Etja, jest wytwarzany z surowców ekologicznych i w 100% naturalny. Posiada certyfikat BCS DE-ӦKO i
rejestracje 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:

Nie stanowi dobrej bazy ze względu na swoją gęstość. Dzięki dużej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych stosować
bardziej jako substancję czynną.
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Kąpiel - zmieszaj ok. 5 ml oleju z pestek granatu z innym nośnikiem olejowym np. olejem awokado BIO, jojoba gold BIO i dodaj do
wanny wypełnionej 1/3 ciepłej wody. Czas kąpieli 15-20 minut. Silnie ujędrni skórę na całym ciele.

Skład:
Punica Granatum Seed Oil - 100%

Pochodzenie:
Państwa Europy, Turcja
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