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Yogurt and Rose
Oil
Бутер крем за тяло
Козметичен бутер крем за тяло, обогатен с натурална
розова вода, розово масло от Rosa Damascenа и с
концентрат от кисело мляко за нежна, хидратирана и
изключително мека кожа.
Какаово масло - Наричат го &quot;храна на боговете&quot;
и притежава уникални козметични свойства. Theobroma
cacao е природен стимулант - ускорява клетъчната обмяна,
придава блясък и гладкост, подобрява овлажняването и
поддържа еластичността на кожата.
Масло от карите - Съдържа вещества, които стимулират
синтеза на собствен колаген, което води до подобряване
на структурата на кожата с около 85%. Притежава
уникални и невероятно полезни за кожата качества,
антиоксидантни свойства и anti age ефект, който изглажда
бръчките и забавя процесите на стареене. Има близък до
себума състав, който е особено полезен при суха кожа.

Концентрат от кисело мляко - Овлажнява, омекотява и
заглажда сухата и проблемна кожа, благодарение на
високото съдържание на липиди, протеини, минерали и
витамини. Възпалената и зачервена кожа се успокоява, а
сухата и груба кожа се изглажда. Кожата става гладка и
еластична, хидратирана в дълбочина и възвръща
сатенената си мекота.
Витамин Е - Намира много широко приложение в
козметиката поради силните защитни функции, които
изпълнява. Подобрява епителизацията и повишава
ензимната активност в кожата. Забавя процесите на
преждевременно стареене на кожата, предизвикано от UVрадиацията, като проявява антиоксидантни свойства и
намалява броя на увредените клетки. Действа
противовъзпалително и хидратиращо. Богатството от
активни компоненти в екстракта от охлюви стимулира
клетъчните функции, засилва синтеза на протеини и
регенерирането на кожата, забавя стареенето.

Розова вода - Действа антисептично и укрепващо.
Тонизира и освежава кожата на лицето, подобрява
кръвообращението и поддържа водния баланс в обмяната
на веществата на кожата.

Розово масло - Съдържа 300 доказани компонента,
представляващи 86% от състава му. Другите 14% от
компонентите са в малки количества, но много важни за
неговото качество. Етеричното масло от роза е
&quot;женско масло&quot;. То се използва в
ароматерапията за лечение на заболяванията на
репродуктивната система. Действа като много мощен
афродизиак, особено при жени с емоционални смущения,
които водят до сексуални проблеми. Подходящо е за
всичките типове кожа, но най-много се предпочита за суха,
чувствителна и застаряваща. Има тонизиращ и стягащ
ефект върху капилярите, както и върху циркулацията на
кръвта като цяло, което го прави много подходящо при
зачервена кожа. Подходящо е при дерматити и екземи.
Действа противовъзпалително и заздравяващо и при
слънчево изгаряне.
Витамин В3 - Намалява загубата на вода и има анти-ейдж
ефект, изглажда кожата, намалява пигментацията,
стимулира еластичността.

Витамин Е - Намира много широко приложение в
козметиката поради силните защитни функции, които
изпълнява. Подобрява епителизацията и повишава
ензимната активност в кожата. Забавя процесите на
преждевременно стареене на кожата, предизвикано от UVрадиацията, като проявява антиоксидантни свойства и
намалява броя на увредените клетки. Действа
противовъзпалително и хидратиращо. Богатството от
активни компоненти в екстракта от охлюви стимулира
клетъчните функции, засилва синтеза на протеини и
регенерирането на кожата, забавя стареенето.
Употреба: нанася се върху цялото тяло след баня с
разстилащи движения .
200 мл.
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