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OLEJ Z KORZENIA ŁOPIANU Z
ZIOŁAMI 150ML
CENA:

27,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Nami

OPIS PRZEDMIOTU
Olej z korzenia łopianu i ziół działa odżywczo na włosy, wzmacnia cebulki, hamuje wypadanie włosów i przyspiesza ich
wzrost. Ponadto przeciwdziała suchości skóry, pomocny przy podrażnionej, swędzącej skórze głowy, a także w przypadku
łamliwych paznokci, rzadkich brwi i rzęs.
W skład preparatu wchodzą:
Ekstrakt olejowy z korzenia łopianu, będący źródłem naturalnej inuliny, protein i olejków eterycznych, witamin i
soli mineralnych, a także garbników.
Odżywia i wzmacnia włosy wraz z cebulkami, zapobiegając wypadaniu włosów. Odpowiednio nawilża i odżywia
włos na całej długości. Wykazuje działanie przeciwłupieżowe.
Ekstrakt olejowy z korzenia omanu wielkiego, który dzięki zawartości inuliny, glikozydów, kwasów organicznych,
alkaloidów, olejków eterycznych, witaminy E wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Łagodzi
stany zapalne i towarzyszące im swędzenie i podrażnienia skóry głowy, twarzy. Ma działanie antyutleniające i
działa jak delikatny ﬁltr przeciwsłoneczny.
Ekstrakt olejowy z pokrzywy jest bogatym źródłem substancji aktywnych. Działa wzmacniająco na naczynka,
pomaga odbudować płaszcz hydrolipidowy i łagodzi podrażnienia oraz swędzenie skóry głowy. Hamuje proces
siwienia i wypadania włosów.
Ekstrakt olejowy z podbiału charakteryzuje się obﬁtą zawartością glikozydów, śluzów, kwasów tłuszczowych,
garbników i olejków eterycznych. Zalecany przy nadmiernym wypadaniu włosów i podrażnieniach skóry głowy.
Reguluje pracę gruczołów łojowych i stymuluje wzrost włosów.
Ekstrakt olejowy z uczepu trójlistkowego z uwagi na bogactwo śluzów, alkaloidów, garbników i kwasu
askorbinowego. Stosowany jest przy łojotoku i stanach zapalnych skóry. Sprzyja szybkiej regeneracji naskórka.
Ekstrakt olejowy ze skrzypu polnego zawiera alkaloidy, kwasy organiczne, kwas krzemowy, karoten, kwas
askorbinowy. Przyspiesza przemianę materii i wspomaga procesy oczyszczające i odbudowujące. Wzmacnia
strukturę skóry i wpływa na poprawę wyglądu.

Skład: Arctium Lappa Root Extract, Bidens Tripartita Leaf Extract, Urtica Dioica Leaf Extract, Inula Helenium Root Extract,
Tussilago Farfara Leaf Extract, Equisetum Arvense Leaf Extract.
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