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SPAKARE Balsam do ciała
tiens
Cena

78,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

2-10 dni roboczych

Opis produktu
Konopie mają niezwykle wiele zastosowań. Tradycyjnie używano ich do produkcji lin okrętowych, wykorzystywanych na
żaglowcach, natomiast dziś projektanci mody używają włókien konopi do produkcji ubrań. Nasiona konopi z kolei
wykorzystywane są często do produkcji kosmetyków, tak jak w przypadku naszej linii SPAKARE.
Olej konopny, pozyskiwany poprzez tłoczenie nasion, zaczyna zdobywać uznanie w świecie kosmetyków pielęgnacyjnych. Jest
najbogatszym źródłem kwasów tłuszczowych omega-6 oraz omega-3 (EFAs). Zawiera idealne proporcje tych dwóch kwasów,
dzięki czemu pomaga w zachowaniu pięknej i zdrowej cery, a wysokie stężenie witamin A,C oraz E czynią z niego idealny
przeciwutleniacz, który może sprawić cuda dla twojej skóry oraz włosów.

Balsam do ciała, wypełniony wieloma składnikami odżywczymi i nawilżającymi, zapewnia długotrwały efekt delikatności i
elastyczności skóry. Zawiera olej konopny bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3 oraz omega-6, witaminę E, masło shea,
nagietek oraz prowitaminę B5. Zapobiega on również przedwczesnemu starzeniu się skóry oraz redukuje stany zapalne. Po
zastosowaniu balsamu twoja skóra stanie się jędrna, promienna oraz będzie dobrze chroniona i odżywiona. Dzięki kremowej
konsystencji, balsam wchłania się szybko i pozostawia tylko delikatnie pachnącą, połyskująca warstewkę na twojej skórze.

SPOSÓB UŻYCIA:
Nanieś balsam na skórę i delikatnie wmasuj w całe ciało za pomocą okrężnych ruchów. Dla uzyskania najlepszego efektu
stosować rano i wieczorem.
Balsam przeznaczony jest do każdego typu skóry, w szczególności dla osób poszukujących właściwości przeciwutleniających.

ZALETY:
• Olej konopny odżywia skórę i zapobiega przedwczesnemu starzeniu się.
• Masło shea chroni skórę przed wysuszeniem, promieniowaniem UV, surowym klimatem oraz chroni i zabezpiecza
skórę przed wpływem zanieczyszczeń.
• Nagietek lekarski, znany ze swoich właściwości antyseptycznych, wspomaga walkę z infekcjami skórnymi, jak również
rozjaśnia i chroni przed powstawaniem niedoskonałości.
Pojemność: 400 ml
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