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Nafta Kosmetyczna z witaminami A+E KOSMED 150ml
 

Cena: 10,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 ml

Postać płyn

Producent P.P.H. KOSMED ZBIGNIEW LEŻAŃSKI

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

NAFTA KOSMETYCZNA KOSMED

z witaminami A+E

150 ml

odżywia i wzmacnia cebulki

pielęgnuje włosy

zapobiega elektryzowaniu

ułatwia rozczesywanie i modelowanie włosów

zwiększa połysk i elastyczność

mikroelementy wchodzące w skład działają korzystnie na włosy poprawiając ich wygląd

Posiada naturalne właściwości odżywcze dla skóry głowy i włosów.

Wzmacnia cebulki, zapobiega wypadaniu włosów.

Nadaje włosom lśniący połysk.

Nafta była znana w medycynie ludowej jako środek wzmacniający włosy, zwłaszcza z dodatkiem oleju rycynowego, żółtka i paru kropel
cytryny.
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Nafta kosmetyczna, przeznaczona do pielęgnacji skóry głowy zapobiega elektryzowaniu włosów, ułatwia rozczesywanie i modelowanie.

Dodane do nafty witaminy, olejek rumiankowy, mikroelementy, olej rycynowy korzystnie działają na włosy, poprawiając ich wygląd i
kondycję.

Nafta zwiększa połysk i elastyczność.

Nadaje włosom puszystość, zmniejszając ich łamliwość.

Wspomaga nawet leczenie łupieżu, zapobiega wypadaniu, wzmacnia cebulki, regeneruje włosy farbowane i tlenione. Nadal jednak
naftowy kompres trzeba uzupełnić żółtkiem i sokiem z cytryny.

Wykorzystując lecznicze działanie NAFTY KOSMETYCZNEJ nasz firma przygotowała preparat, który zadba o Twoje włosy.

Dzięki kuracji naftą kosmetyczną włosy stają się mocniejsze, nie elektryzują się i łatwiej się rozczesują i układają.

Nafta zwiększa połysk i elastyczność włosów nadając im puszystość i wytrzymałość ma bodźce mechaniczne.

Nafta kosmetyczna wzbogacana jest w witaminy i różne związki aktywne, które wspomagają dobroczynne działanie nafty.

Dzięki nieograniczonej zdolności głębokiej penetracji nafty w komórki skóry preparat ten dodatnio wpływa na stan skóry głowy lecząc
łupież i świąd. Zapobiega również wypadaniu włosów.

Kuracja z nafty kosmetycznej zalecana jest również dla włosów osłabionych po farbowaniu i utlenianiu.

Jest znana od wielu lat jako naturalny środek do pielęgnacji włosów oraz jako środek leczniczy zwalczający dolegliwości skóry głowy i
włosów, posiada właściwości odżywcze. Nafta którą posiadamy jest jedną z najlepszych na świecie. Pochodzi z Karpat - terenów
górskich, czystych ekologicznie. Po wydobyciu poddawana jet wielokrotnej destylacji.

Najczęstszą dolegliwością, która nas nęka jest łupież. W Polsce według danych naszej firmy boryka się z nim ponad połowa
mieszkańców. Dolegliwość ta polega na łuszczeniu się naskórka głowy. Zdrowa skóra odnawia się co 28 dni. Młode komórki powstają w
głębszych warstwach skóry i przesuwają się ku górze. Skóra stara się zrobić miejsce młodym komórkom na powierzchni - wówczas
widzimy białe spadające płaty. Mimo wszystko łupież można pokonać stosując systematycznie naftę kosmetyczną do włosów.

SPOSÓB UŻYCIA NAFTY KOSMETYCZNEJ:

Niewielką ilość nafty wetrzeć we włosy.

Po 10 minutach włosy umyć szamponem.

Aby działanie nafty kosmetycznej było skuteczniejsze firma proponuje zastosować do kuracji żółtko jaja kurzego i sok z cytryny.

SPOSÓB WYKONANIA MASECZKI:

1 - 2 żółtka jaja kurzego wymieszać z 1 łyżką stołową nafty dodając sok z 1 cytryny. Tak sporządzoną maseczkę wmasować we włosy
pozostawiając ją na 10-15 minut, a następnie umyć włosy szamponem.
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