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

OLEJEK RUMIANKOWY BRATA MARCINA 250ml
Cena: 37,00 PLN

Opis produktu

Bonifraterski, naturalny Olejek Rumiankowy Brata Marcina 250ml
Olejek rumiankowy Brata Marcina to produkt kosmetyczny o wszechstronnym zastosowaniu. Wygodne opakowanie z pompką
pozwala na łatwe dozowanie kosmetyku. Może być użyty do masażu, do natłuszczenia skóry, ochronienia jej przed negatywnymi
czynnikami środowiskowymi, a także do łagodzenia zmian skórnych powstałych przy odleżynach czy odparzeniach. Dodatkowo, produkt
wykazuje lekkie działanie przeciwzapalne oraz odkażające, dzięki ekstraktowi z kwiatu rumianku.
Parafina płynna (paraffinum liquidum) jest bezpieczną substancją o znakomitych właściwościach natłuszczających oraz
nawilżających. Nałożona na skórę tworzy tak zwaną warstwę okluzyjną, która jest czymś w rodzaju ochronnego płaszcza bardzo
ograniczającego odparowywanie wody ze skóry oraz broniącego jej przed negatywnym działaniem szkodliwych czynników. Tego typu
ochrona jest szczególnie zalecana w przypadku cery atopowej. Dodatkowym plusem parafiny płynnej jest to, że wytworzona poprzez jej
nałożenie ochronna warstwa jest trwała i nie zmienia się pod wpływem ciepła lub tarcia, więc świetnie spełnia swoją rolę, przez co nie
ma potrzeby dodatku niepotrzebnych stabilizatorów.
Naturalny ekstrakt z kwiatów rumianku (Chamomilla Recutita flower extract) jest tradycyjnym surowcem roślinnym znanym od
pokoleń. Ma świetne działanie łagodzące podrażnienia czy zaczerwienienia, dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym i
przeciwhistaminowym (przeciwalergicznym). Ekstrakt ma pozytywny wpływ na podrażnioną, uczuleniową oraz zmęczoną skórę.

Sposób użycia Olejku Brata Marcina:
Niewielką ilość preparatu wmasować w skórę.

Bonifraterski olejek rumiankowy - skład:
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Paraffinum Liquidum (parafina płynna), Chamomilla Recutita flower extract (ekstrakt z kwiatów rumianku), Parfum (Aromat), Cinnamyl
Alcohol (alkohol cynamonowy), Citral (Cytral), Benzyl Salicylate (salicylan benzylu), Geraniol, Butylphenyl Methylpropional (Lilial), Linalool
(Linalol), Citronellol (Cytronelol), D-Limonene (D-Limonen)
UWAGA: Ze względu na obecność alkoholu cynamonowego nie zaleca się stosowania produktu przy jednoczesnym przyjmowaniu
ketoprofenu.
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