Mieszanka czystych olejów: migdałowego i arganowego oraz kompozycji zapachowej
pomarańczowej, identycznej z naturalną. Olej arganowy zwany "płynnym złotem Maroka" jest
jednym z najpopularniejszych i najdroższych olejów na świecie. Olejek migdałowy (olejek ze
słodkich migdałów) już od czasów starożytnych był najczęściej stosowanym naturalnym produktem
do pielęgnacji skóry.
Kobiety berberyjskie nazywają olej arganowy „eliksirem młodości”. Pozyskiwany jest na zimno z nasion drzewa
arganowego, występującego w południowo – zachodniej części Maroka. Na jeden litr oleju potrzeba trzydziestu kilogramów
owoców arganu i całego dnia pracy. Pozyskiwanie oleju jest wykonywane przez kobiety metodą tradycyjną, ręczną. Drzewo
arganowe rośnie na ziemi od około 25 milionów lat, osiąga wysokość do dwunastu metrów, żyję średnio 200 lat, a nazywane jest
drzewem żelaznym. Olej arganowy swoją wyjątkowość zawdzięcza dużej dawce witaminy E, zwana witaminą „młodości” która ma
silne właściwości nawilżające i ujędrniające. Chroni naszą skórę przed działaniem wolnych rodników, oraz czynników zewnętrznych atmosferycznych. Posiada właściwości antyoksydacyjne, odżywcze, regenerujące i odmładzające. Opóźnia procesy starzenia się
skóry, pomaga pozbyć się powstałych zmarszczek. Pozwala zredukować cellulit i rozstępy. Olej arganowy przeznaczony jest
szczególnie do skóry wrażliwej, dojrzałej, suchej i alergicznej. Jest pomocny przy problemach z łuszczycą, trądzikiem pospolitym,
bliznami i oparzeniami pierwszego stopnia. Polecany jest również do pielęgnacji zniszczonych i przesuszonych włosów. Można go
wcierać w skórę głowy, nacierać końcówki włosów mokrych lub suchych. Chroni włosy przed działaniem promieni słonecznych,
niskich lub wysokich temperatur.
Olej migdałowy pozyskuję się poprzez wyciśnięcie na zimno nasion migdałowca pospolitego. Wyjątkowo dobre wchłanianie
olejku sprawia, że nie pozostawia na ciele tłustych plam. Dlatego olejek migdałowy nazywa się mianem olejku „suchego”. W skład
olejku migdałowego wchodzą: proteiny, sole mineralne, witaminy A,E i D, oraz kwasy : linolowy i oleinowy. Polecany jest do każdego
rodzaju skóry. Łagodzi stany zapalne, pomaga leczyć trądzik pospolity, liszaj, łuszczycę. Nawilża dogłębnie komórki i poprawia
koloryt skóry twarzy. Chroni ją przed utratą wody z komórek, chroni przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi i wzmacnia jej
lipidową barierą ochronną. Regularne stosowanie olejku z migdałów opóźnia procesy starzenia się skóry, pozytywnie wpływa na
jędrność i elastyczność skóry. Jest naturalnym emolientem, który w naturalny sposób zadba o szczególnie delikatną skórę dzieci i
niemowląt. Olejek ten jest idealnym wyborem dla kobiet w ciąży . To właśnie w okresie ciąży skóra kobiet wymaga szczególnej i
delikatnej pielęgnacji. Regularne stosowanie olejku, uchroni przed powstaniem rozstępów, lub zmniejszy już te powstałe. Olejek
migdałowy ma silne działanie nawilżające i może być stosowane również do włosów, skóry dłoni i paznokci. Przy regularnym
nakładaniu, olejku migdałowego nasze włosy staną się lśniące, zdrowe i pełne blasku. Skóra dłoni i paznokcie będą nawilżone,
odżywione i pełne witalności. Codziennym rytuałem prawie każdej kobiety jest codzienny demakijaż. Można go wykonać za pomocą
olejku migdałowego naniesionego na wacik bawełniany. Po oczyszczeniu twarzy wacikiem nasączonym małą ilością olejku, skóra
twarzy pozostaje świeża, nawilżona a przede wszystkim oczyszczona naturalnym olejem bez dodatków chemicznych.
Kod produktu: 5907078150826
SKŁAD: Prunus amygdalus dulcis Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Parfum.

