Mydło przeznaczone jest do mycia całego ciała, włosów. Wzbogacone jest skoncentrowanym
ekstraktem z kwiatów konopi CBD (KANNABIDIOL) łagodzącym choroby skóry i stawów o podłożu
zapalnym. Związek ten jest legalną substancją w Polsce, otrzymywaną najczęściej z konopi
przemysłowych (siewnych), nie jest więc psychoaktywny, może być zatem stosowany
bezpiecznie nie tylko w kosmetykach. Według badań z różnych źródeł ma także działanie
przeciwutleniające i antydepresyjne, a nawet antynowotworowe. Drugi składnik mydła - olej z
konopi siewnych należy do czołówki specyfików łagodzących choroby skóry. Zawiera ogromne
bogactwo kwasów tłuszczowych, przede wszystkim kwasu linolowego z grupy omega-6 i kwasu
linolenowego z grupy omega-3 w idealnych proporcjach (3:1). Kwasy te utrzymują skórę w dobrej
kondycji, poprawiają też jej odporność na działanie czynników zewnętrznych: wiatru, mrozu i słońca. Pozostałe kwasy tłuszczowe
(oleinowy, palmitynowy, gamma-linolenowy ) i substancje aktywne zawarte w oleju (m.in. proteiny, aminokwasy, karoten,
minerały, witaminy A, D, E i K, fitosterole, fosfolipidy) sprawiają, że olej ten ma właściwości przeciwzapalne, regenerujące,
antyseptyczne i antyoksydacyjne. Łagodzi stany zapalne przy atopowym zapaleniu skóry, łuszczycy, egzemie oraz przy uciążliwym
świądzie skóry w dermatozach, zwłaszcza AZS, a także przy alergiach skórnych. Stosowany może być zarówno do skóry suchej,
którą nawilża, jak też do skóry tłustej, w której reguluje wydzielanie sebum.
Nasze mydło potasowe powstaje według tradycyjnej receptury, w procesie zmydlania wodorotlenkiem potasu, z tłuszczy
palmowych najwyższej jakości. Mydło potasowe jest dużo bardziej miękkie niż mydło sodowe, dlatego powinno być przechowywane
w suchym miejscu. Idealne do codziennej pielęgnacji skóry. Zawartość mydła około 25%. Mydło wysoko biodegradowalne. Bez
zapachu. Przechowywać w suchym miejscu, w temp. 5-25 st. C. Objętość opakowania 0,5 litra. Trwałość: 12 miesięcy od otwarcia
opakowania.
SPOSÓB UŻYCIA MYCIE: Namydlić ciało i powolnymi, ruchami masować powierzchnię skóry, aby aktywne składniki zaczęły przez nią
przenikać w głąb ciała. Taki relaksacyjny masaż powinien trwać kilka, kilkanaście minut, po czym mydło należy spłukać wodą.
Skład INCI: Aqua, Potassium Palmate, Potassium Palm Kernelate, Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil, Sodium Chloride, Glycerin,
Potassium Hydroxide, Cannabidiol (CBD).
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