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LR ALOE VERA MLECZKO ROZGRZEWAJĄCE, 100ML
 

cena: 59,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent lr health&beauty

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Czas realizacji zamówienia 3 dni robocze.

Aloe Vera mleczko rozgrzewające delikatnie rozgrzewa i pielęgnuje. Dba o skórę dzięki zawartości naturalnych olejków. Zawiera mentol i
olejek eukaliptusowy. Aktywnie wspiera ukrwienie, przynosząc ulgę, uspokaja. 45% Aloe Vera oraz naturalne olejki – jojobowy,
wintergrinowy, sezamowy i z pesteczek moreli czynią naskórek delikatny i miękki.

Aloe Vera:

jest jedną z najstarszych i o najbogatszej tradycji roślin leczniczych świata. Dostarcza witamin A, C, E oraz witaminy z grupy B, a także
kwas foliowy i niacynę. Aktywuje systemy obronne organizmu. Wspomaga odnowę komórek. Działa antyoksydacyjnie. Zawiera szeroki
zestaw minerałów: wapń, sód, potas, mangan, chrom i cynk. Posiada mikroelementy i pierwiastki śladowe, takie jak: gal, tytan, które
pełnią ważną rolę w przemianie materii. Redukuje niepożądane bakterie i drożdże.
Aloe Vera ma działanie odkwaszające, oczyszczające, odtłuszczające i odtruwające organizm.

Olejek jojoba:

zawiera głównie palmitynian cetylu, skwalen (który występuje w naturalnym płaszczu tłuszczowym skóry, chroniący przed utratą wody),
alkohole alifatyczne, fitosterole, bogaty w witaminę F. Jest woskowaty i bardzo trwały. Odporny na wysokie temperatury. Stosuje się
głównie w przemyśle kosmetycznym. Doskonale wchłaniany przez skórę, wzmacnia warstwę cementu międzykomórkowego, co w
efekcie zapobiega wysuszaniu skóry. Stosowany przy każdym typie skóry, a szczególnie polecany przy zapaleniach, łupieżu, poparzeniu
słonecznym i trądziku. Zapobiega powstawaniu rozstępów (pojawiających się np. w czasie ciąży). Olej jojoba daje emulsji gęstszą
konsystencję. Wmieszany do innych olejów roślinnych automatycznie przedłuża ich ważność, co poleca się czynić przy mało stabilnych
olejach.

Olejek sezamowy:
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w przemyśle kosmetycznym używany jest jako olejek do ciała, do masażu i do kąpieli. Stosowany w kremach i mleczkach
przeznaczonych dla skóry suchej, mieszanej, dojrzałej, źle ukrwionej i wrażliwej. Używany także w kosmetykach przeciwsłonecznych
(posiada naturalny współczynnik ochronny przed słońcem ok. 3-4), w preparatach do pielęgnacji suchych włosów i suchej skóry głowy.
Nie powinien być stosowany przy neurodermitis lub zapaleniach skórnych.

Olejek eukaliptusowy:

zawarty w liściach eukaliptusowych jest głównym składnikiem w produkcji maści stosowanych do nacierania ciała w czasie przeziębień,
nieżytach górnych dróg oddechowych, astmie, zapaleniu oskrzeli. Ma działanie rozgrzewające.

Zalecenia:

na nadwyrężone mięśnie i stawy,
w celu wsparcia ukrwienia,
rozgrzewająco na przykurcze mięśni.

Wskazówki:

ze względu na rozgrzewające działanie mleczko rozgrzewające polecają masażyści, pracownicy rehabilitacyjni, trenerzy sportowi,
idealne do gimnastyki leczniczej, w jakiejkolwiek dziedzinie sportu.
Skuteczność preparatu będzie większa, jeżeli dotknięte miejsca spryskamy Aloe Vera Sprayem LR. Nanosić na naskórek i dokładnie
wmasować. Po użyciu dokładnie umyć ręce.

Skład:

aloe vera 45%, olejek eukaliptusowy i wintergrinowy, olejek oliwkowy, jojoba, z pestek moreli, olejek sezamowy.

Oświadczenie:

Producent nie gwarantuje, że dla każdej osoby przyjmującej preparat będzie wykazywał on skuteczność działania przedstawioną w
powyższym opisie.
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