HYDROLATY – TWARZ, CIAŁO, WŁOSY
Oleiq Hydrolat róża damasceńska
OPIS: Hydrolat z róży damasceńskiej jest wyjątkowo bogaty w aktywne składniki: witaminy C, B
oraz K, karoten taniny, wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz flawonoidy. Składniki te sprawiają
że posiada własności przeciwzapalne, antyoksydacyjne oraz regenerujące. Doskonale tonizuje oraz
posiada działanie wzmacniające naczynka krwionośne. Woda różana redukuje zaczerwienienia i
doskonale nawilża skórę. Po zastosowaniu zmęczona cera nabiera blasku o ogólna kondycja skóry
ulega poprawie – wygładza, matuje, oczyszcza i ożywia. Zapach różany wykazuje działanie
uspokajające, łagodzi napięcia i stresy. Polecany dla cery wrażliwej, mieszanej, suchej, dojrzałej i
naczynkowej.
SPOSÓB UŻYCIA: Preparat nanieść na płatek kosmetyczny i delikatnie przetrzeć skórę
twarzy, szyi i dekoltu. Hydrolat można również rozpylić bezpośrednio na oczyszczoną skórę twarzy
i szyi, następnie pozostawić do wchłonięcia.
Ingredients/INCI: Rosa Damascena Flower Water, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Geraniol,
Citronellol
Pojemność: 100 ml
Sugerowana cena detaliczna: 29,00 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy
PAO: 6 miesięcy
Kod EAN: 5902249011777
Oleiq Hydrolat lawenda
OPIS: Lawenda, symbol Prowansji, znana jest ze swoich relaksujących właściwości, pochodzi znad
Morza Śródziemnego. Kwiaty od wieków są używane do produkcji perfum, wód kolońskich oraz
kosmetyków. Działa na skórę odmładzająco i wygładzająco. Szczególnie polecany do leczenia
trądziku i chorób skóry. Doskonale oczyszcza cerę oraz działa tonizująco. Po zastosowaniu skóra jest
odświeżona i zrelaksowana. Zastępuje tonik i mgiełkę do twarzy i ciała.
SPOSÓB UŻYCIA: Preparat nanieść na płatek kosmetyczny i delikatnie przetrzeć skórę
twarzy, szyi i dekoltu. Hydrolat można również rozpylić bezpośrednio na oczyszczoną skórę twarzy
i szyi, następnie pozostawić do wchłonięcia.
Ingredients/INCI: Lavandula Angustifolia Flower Water, Sodium Levulinate, Sodium Anisate,
Limonene, Linalool
Pojemność: 100 ml
Sugerowana cena detaliczna: 29,00 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy
PAO: 6 miesięcy
Kod EAN: 5902249011555
Oleiq Hydrolat werbena
OPIS: Werbena była ceniona już w starożytnościi. Przypisywano tej roślinie niezliczone własności
lecznicze, znana jest również jako “zioło na każde zło”.Działa uspokajająco i uśmierzająco. Posiada
własności przeciwzapalne i antybakteryjne oraz doskonale reguluje wydzielanie sebum. Skóra po
zastosowaniu pozostaje nawilżona i odświeżona. Hydrolat jest polecany do pielęgnacji cery tłustej,
mieszanej oraz z tendencją do powstawania niedoskonałości.
SPOSÓB UŻYCIA: Preparat nanieść na płatek kosmetyczny i delikatnie przetrzeć skórę
twarzy, szyi i dekoltu. Hydrolat można również rozpylić bezpośrednio na oczyszczoną skórę twarzy
i szyi, następnie pozostawić do wchłonięcia.

Ingredients/INCI: Lippia Citriodora Leaf Water, Sodium Levulinate, Sodium Anisate
Pojemność: 100 ml
Sugerowana cena detaliczna: 29,00 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy
PAO: 6 miesięcy
Kod EAN: 5902249011784
Oleiq Hydrolat nagietek
OPIS: Powstaje z koszyczków kwiatowych. Zawiera bardzo dużo substancji aktywnych biologicznie.
Nagietek jest źródłem flawonoidów, karotenoidów, alkoholi trójterpenowych. Dzięki czemu
neutralizuje wolne rodniki, spowalnia procesy starzenia. Doskonale regeneruje uszkodzenia skóry i
wspiera odbudowę. Posiada również własności przeciwzapalne, oczyszczające i ściągające. Polecany
dla skóry suchej, łuszczącej się, skłonnej do infekcji, a także problematycznej, trądzikowej, ze
stanami zapalnymi.
SPOSÓB UŻYCIA: Preparat nanieść na płatek kosmetyczny i delikatnie przetrzeć skórę
twarzy, szyi i dekoltu. Hydrolat można również rozpylić bezpośrednio na oczyszczoną skórę twarzy
i szyi, następnie pozostawić do wchłonięcia.
Ingredients/INCI: Calendula officinalis Flower Water, Sodium Levulinate, Sodium Anisate
Pojemność: 100 ml
Sugerowana cena detaliczna: 29,00 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy
PAO: 6 miesięcy
Kod EAN: 5902249011562
Oleiq Hydrolat mięta pieprzowa
OPIS: Mięta jest od wieków stosowana leczniczo, ma działanie antyseptyczne oraz przynosi uczucie
świeżości. Hydrolat przywraca równowagę skóry oraz usuwa oznaki zmęczenia. Cera pozostaje
odświeżona i rozjaśniona. Doskonale radzi sobie z rozszerzonymi porami oraz reguluje wydzielanie
sebum. Hydrolat z mięty jest polecany dla cery trądzikowej, tłustej, podrażnionej, przy łupieżu,
zapaleniach skóry, problemach z krążeniem, przy cellulicie, po opalaniu, depilacji i goleniu.
SPOSÓB UŻYCIA: Preparat nanieść na płatek kosmetyczny i delikatnie przetrzeć skórę
twarzy, szyi i dekoltu. Hydrolat można również rozpylić bezpośrednio na oczyszczoną skórę twarzy
i szyi, następnie pozostawić do wchłonięcia.
Ingredients/INCI: Mentha Piperita (Peppermint) Flower Water, Sodium Levulinate, Sodium
Anisate
Pojemność: 100 ml
Sugerowana cena detaliczna: 29,00 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy
PAO: 6 miesięcy
Kod EAN: 5902249012040
Oleiq Hydrolat melisa lekarska
OPIS: Melisę już od wieków opisywano jako roślinę “sprawiającą, że serce staje się radosne”.
Stosowana jest zarówno w lecznictwie jak i w kosmetyce. Preparaty powstają z liści i pędów
zebranych tuż przed kwitnieniem. Ma działanie uspokajające. Zastosowana do pielęgnacji cery działa
tonizująco oraz przeciwzapalnie. Wspomaga leczenie stanów zapalnych skór, również opryszczki.
Równocześnie wykazuje działanie wzmacniające na cebulki włosów. Można stosować do kąpieli
tonizujących oraz do cery i włosów z tendencją do przetłuszczania.
SPOSÓB UŻYCIA: Preparat nanieść na płatek kosmetyczny i delikatnie przetrzeć skórę

twarzy, szyi i dekoltu. Hydrolat można również rozpylić bezpośrednio na oczyszczoną skórę
następnie pozostawić do wchłonięcia.
Ingredients/INCI: Melissa Officinalis (Lemon Balm) Leaf Water, Sodium Levulinate, Sodium
Anisate, Citral, Eugenol, Geraniol, Linalool, Citronellol, Limonen
Pojemność: 100 ml
Sugerowana cena detaliczna: 29,00 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy
PAO: 6 miesięcy
Kod EAN: 5902249012088
Oleiq Hydrolat aloes
OPIS: Miąższ z liści aloesu zawiera dużo składników mineralnych, zwłaszcza potasu, magnezu,
wapnia, cynku witamin A, C i z grupy B. Działanie aloesu jest wszechstronne. Wspomaga regenerację
naskórka jak również usuwa jego martwe komórki z powierzchni skóry. Przywraca równowagę
kwasowo-zasadowa skóry oraz łagodzi podrażnienia. Składniki aktywne aloesu łatwo wnikają do
głębszych warstw skóry, dzięki czemu intensywnie odżywia i przyspiesz wytwarzane kolagenu.
Polecany dla cery suchej, delikatnej, zniszczonej, podrażnionej, dojrzałej, po goleniu i depilacji oraz
do przesuszonej skóry głowy i włosów.
SPOSÓB UŻYCIA: Preparat nanieść na płatek kosmetyczny i delikatnie przetrzeć skórę
twarzy, szyi i dekoltu. Hydrolat można również rozpylić bezpośrednio na oczyszczoną skórę
następnie pozostawić do wchłonięcia.
Ingredients/INCI: Aloe Barbadensis Leaf Water, Sodium Levulinate, Sodium Anisate
Pojemność: 100 ml
Sugerowana cena detaliczna: 29,00 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy
PAO: 6 miesięcy
Kod EAN: 5902249012095
Oleiq Hydrolat ogórek
OPIS: Zawiera sok z ogórka, który posiada dużą wartość odżywczą oraz działa nawilżająco.
Poprawia metabolizm skóry i krążenie krwi. Działa przeciwzapalnie, leczy wypryski a skóra po
zastosowaniu staje się delikatna i gładka. Delikatni rozjaśnia przebarwienia. Sok z ogórka polecany
jest do cery tłustej, szorstkiej i zmęczonej oraz wrażliwej z tendencją do wyprysków.
SPOSÓB UŻYCIA: Preparat nanieść na płatek kosmetyczny i delikatnie przetrzeć skórę
twarzy, szyi i dekoltu. Hydrolat można również rozpylić bezpośrednio na oczyszczoną skórę
następnie pozostawić do wchłonięcia.
Ingredients/INCI: Aloe Barbadensis Leaf Water, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Distillate,
Sodium Levulinate, Sodium Anisate
Pojemność: 100 ml
Sugerowana cena detaliczna: 29,00 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy
PAO: 6 miesięcy
Kod EAN: 5902249012118
Oleiq Hydrolat malina
OPIS: Owoce maliny są bogatym źródłem cukrów, kwasów owocowych (AHA), witamin (zwłaszcza
witaminy C) i soli mineralnych. Posiadają doskonałe właściwości antyoksydacyjne i wygładzające
cerę. Hydrolat zwiększa elastyczność i jędrność skóry. Cera po zastosowaniu pozostaje doskonale

nawilżona i odświeżona. A koloryt oraz ogólna kondycja skóry ulegają znacznej poprawie. Wyciąg z
malin wykazuje korzystne działanie szczególnie dla cery suchej, dojrzałej, wrażliwej i trądzikowej.
SPOSÓB UŻYCIA: Preparat nanieść na płatek kosmetyczny i delikatnie przetrzeć skórę
twarzy, szyi i dekoltu. Hydrolat można również rozpylić bezpośrednio na oczyszczoną skórę
następnie pozostawić do wchłonięcia.
Ingredients/INCI: Aloe Barbadensis Leaf Water, Rubus Idaeus Fruit, Sodium Levulinate, Sodium
Anisate
Pojemność: 100 ml
Sugerowana cena detaliczna: 29,00 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy
PAO: 6 miesięcy
Kod EAN: 5902249012125

OLEJE – TWARZ
Oleiq Olej z pestek czarnego bzu
OPIS: Terapeutyczne własności bzu znał i chwalił już Hipokrates. Owoce bzu zbiera się w sierpniu,
gdy są w pełni dojrzałe. Zawarte w pestkach nienasycone kwasy tłuszczowe (80%), głównie linolowy
i linolenowy, wzmacniają naskórek, odblokowuja pory. Przypisuje się im również działanie
regeneracyjne. Olej z pestek czarnego bzu jest doskonałym nośnikiem substancji odżywczych i
przeciwstarzeniowych, dzięki czemu poprawia wygląd i elastyczność skóry .Sprawia, że cera
odzyskuje blask i witalność, a przy tym pozbawiona jest niedoskonałości. Pachnie jak świeży sok z
bzu. Polecany dla cery problematycznej odblokowuje ujście gruczołów łojowych, co sprzyja
oczyszczaniu. Działa łagodząco w przypadku skóry podrażnionej oraz łojotoku, egzemy, AZS,
łuszczycy, trądziku różowatego.
SPOSÓB UŻYCIA: W formie demakijażu: nanieść 1-2 dozy olejku nanieś na wilgotną skórę i
wykonać delikatny masaż. Nadmiar produktu usunąć przy użyciu ściereczki zmoczonej w ciepłej
wodzie lub toniku. W formie serum należy nanieść 3-5 kropel na czystą skórę, najlepiej wieczorem,
delikatnie wklepując w skórę twarzy i szyi.
Ingredients/INCI: Sambucus Nigra Seed Oil
Pojemność: 30 ml
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy
PAO: 6 miesięcy
Kod EAN: 5902249012156
Oleiq Olej z pachnotki (perilla)
OPIS: Jest doskonałym źródłem kwasów tłuszczowych, które wykazują silne właściwości
regeneracyjne. Przyśpiesza gojenie ran, oparzeń i odmrożeń. Hamuje procesy zwyrodnieniowe oraz
zapobiega zaczopowaniu gruczołów łojowych. Zwiększa elastyczność i jędrność skóry oraz redukuje
zmarszczki. Działa łagodząco i jednocześnie nawilżająco. Przy podrażnionej skórze przynosi ulgę od
swędzenia i zaczerwienienia. Flawony zawarte w oleju z pachnotki zapobiegają uszkodzeniom
komórek skóry wywołanym przez wolne rodniki. Polecany w przypadku cery problematycznej,
trądzikowej, skłonnej do wyprysków, - odblokowuje ujście gruczołów łojowych, działa
antybakteryjnie i przeciwzapalnie
SPOSÓB UŻYCIA: W formie demakijażu: nanieść 1-2 dozy olejku nanieś na wilgotną skórę i
wykonać delikatny masaż. Nadmiar produktu usunąć przy użyciu ściereczki zmoczonej w ciepłej
wodzie lub toniku. W formie serum należy nanieść 3-5 kropel na czystą skórę, najlepiej wieczorem,
delikatnie wklepując w skórę twarzy i szyi.

Ingredients/INCI: Perilla Frutescens Seed Oil
Pojemność: 30 ml
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy
PAO: 6 miesięcy
Kod EAN: 5902249011647
Oleiq Olej z pestek śliwki
OPIS: Olej o wyjątkowym zapachu i aromacie jest nie tylko doceniany w kuchni, ale również w
kosmetyce ze względu na piękny aromat i własności pielęgnacyjne. Bogaty w nienasycone kwasy
tłuszczowe omega-6 i omega-3, które odbudowują barierę ochronną skóry, przyśpieszają gojenie,
chronią przed utrata wody. Olej śliwkowy jest również bogaty w witaminę E, która pełni funkcję
antyoksydantu. Olej śliwkowy jest olejem lekkim, który szybko się wchłania nie pozostawiając
uczucia lepkości. Doskonały w przypadku cery suchej, dojrzałej i zniszczonej - olej poprawia barierę
lipidową naskórka, chroni przed utratą wody i normalizuje metabolizm skóry. Polecany również do
pielęgnacji cery tłustej i trądzikowej - reguluje pracę gruczołów łojowych, odblokowuje pory skóry i
redukuje zaskórniki.
SPOSÓB UŻYCIA: W formie demakijażu: nanieść 1-2 dozy olejku nanieś na wilgotną skórę i
wykonać delikatny masaż. Nadmiar produktu usunąć przy użyciu ściereczki zmoczonej w ciepłej
wodzie lub toniku. W formie serum należy nanieść 3-5 kropel na czystą skórę, najlepiej wieczorem,
delikatnie wklepując w skórę twarzy i szyi.
Ingredients/INCI: Prunus Domestica Seed Oil
Pojemność: 30 ml
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy
PAO: 6 miesięcy
Kod EAN: 5902249011722
Oleiq Olej pestkek granatu
OPIS: Od dawna doceniano nie tylko walory smakowe owoców granatu, ale również działanie
lecznicze i kosmetyczne. Jest bogaty w witaminę C, kwasy tłuszczowe, ale również sabinen, mycenan,
limonen, a także alfapinen i terpinenol. Można powiedzieć, że jest “bombą odżywczą”. Wzmacnia i
odbudowuje naskórek. Zawarty w oleju unikalny kwas tłuszczowy omega-5 ma właściwości
przeciwzapalne, zapobiega szkodliwemu działaniu wolnych rodników i powstrzymuje procesy
starzenia. Olej z pestek granatu wnika głęboko w skórę, tworząc tym samym trwałą i zdrową warstwę
nawilżenia. Dzięki swojej lekkiej konsystencji dobrze się wchłania, nie pozostawiając na skórze
tłustego filmu. Polecany dla każdego typu cery – poprawia kondycje skóry, w przypadku cery
podrażnionej, zaczerwienionej czy trądzikowej łagodzi wypryski i goi podrażnienia. Posiada
własności antyoksydacyjne- regeneruje komórki i odmładzania cerę.
SPOSÓB UŻYCIA: W formie demakijażu: nanieść 1-2 dozy olejku nanieś na wilgotną skórę i
wykonać delikatny masaż. Nadmiar produktu usunąć przy użyciu ściereczki zmoczonej w ciepłej
wodzie lub toniku. W formie serum należy nanieść 3-5 kropel na czystą skórę, najlepiej wieczorem,
delikatnie wklepując w skórę twarzy i szyi.
Ingredients/INCI: Punica Granatum Seed Oil
Pojemność: 30 ml
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy
PAO: 6 miesięcy
Kod EAN: 5902249011739

Oleiq Olej z żurawiny
OPIS: Owoce żurawiny są bogate w przeciwutleniacze, co przynosi wiele korzyści leczniczych i
ochronnych. Żurawina jest stosowana nie tylko zdrowotnie, ale również w pielęgnacji kosmetycznej.
Zawarte w niej antyoksydanty neutralizują działanie wolnych rodników oraz szkodliwego działania
promieniowaniai UV. Odpowiednia proporcja kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6 i omega-9
powoduje, że olej z żurawiny jest bardzo dobrze przyswajalny przez skórę. Wzmacnia naturalną
barierę lipidową naskórka. Posiada działanie nawilżające i wzmacniające, co pomaga poprawić
elastyczność i jędrność skóry. Szczególnie polecany w przypadku cery dojrzałej, suchej, matowej i
łuszczącej się. Olej z żurawiny sprawdzi się również jako emolient podczas kąpieli dzieci.
SPOSÓB UŻYCIA: W formie demakijażu: nanieść 1-2 dozy olejku nanieś na wilgotną skórę i
wykonać delikatny masaż. Nadmiar produktu usunąć przy użyciu ściereczki zmoczonej w ciepłej
wodzie lub toniku. W formie serum należy nanieść 3-5 kropel na czystą skórę, najlepiej wieczorem,
delikatnie wklepując w skórę twarzy i szyi.
Ingredients/INCI: Vaccinium Macrocarpon Seed Oil
Pojemność: 30 ml
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy
PAO: 6 miesięcy
Kod EAN: 5902249011630
Oleiq Olej z pestek truskawek
OPIS: Truskawki są doceniane zarówno w kuchni jak i w pielęgnacji kosmetycznej. Bogactwo
składników odżywczych, głównie witaminy C, kwasów AHA i kwasu elagowego o intensywnym
działaniu przeciwrodnikowym, sprawiają że truskawka i jej pochodne są nieodzowne w kuracjach
przeciwstarzeniowych. Truskawki zawierają również witaminy odpowiedzialne za regenerację: A, E
i B9 oraz cenne minerały jak potas, wapń, magnez czy żelazo. Kwasy organiczne działają lekko
rozjaśniająco i wygładzająco. Olej z pestek truskawek jest polecany dla każdego rodzaju cery – działa
intensywnie nawilżająco oraz odżywczo na skórę. W przypadku cery suchej, uszkodzonej i dojrzałej
stanowi silną kurację anti-aging. Działanie antyseptyczne i antybakteryjne oraz rozjaśniające
przebarwienia doskonale sprawdzi się podczas pielęgnacji cery tłustej.
SPOSÓB UŻYCIA: W formie demakijażu: nanieść 1-2 dozy olejku nanieś na wilgotną skórę i
wykonać delikatny masaż. Nadmiar produktu usunąć przy użyciu ściereczki zmoczonej w ciepłej
wodzie lub toniku. W formie serum należy nanieść 3-5 kropel na czystą skórę, najlepiej wieczorem,
delikatnie wklepując w skórę twarzy i szyi.
Ingredients/INCI: Fragaria Ananassa Seed Oil
Pojemność: 30 ml
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy
PAO: 6 miesięcy
Kod EAN: 5902249011883

OLEJE – CIAŁO
Oleiq Olej z pestek wiśni
OPIS: Jest pozyskiwany w wyniku “tłoczenia na zimno” pestek z owoców wiśni. Doskonale
sprawdza się jako naturalny kosmetyk. Dzięki lekkiej konsystencji szybko się wchłania przywracając
blask i elastyczność skórze. Posiada delikatny i przyjemny zapach. Zawarte w nim nienasycone
kwasy tłuszczowe odpowiadają za własności nawilżające i zmiękczające skórę. Natomiast witamina
E odżywia i wzmacnia naczynka włosowate oraz chroni przed wolnymi rodnikami. Olej posiada
również własności regenerujące i kojące. Lekko rozjaśnia i rozświetla skórę. Polecany dla skóry
trądzikowej, podrażnionej, zniszczonej działaniem czynników zewnętrznych w szczególności
promieni UV.
SPOSÓB UŻYCIA:
• BALSAM: Olej można aplikować na wilgotną skórę całego ciała, najlepiej zaraz po kąpieli.
• DODATEK DO KĄPIELI: Do kąpieli zmiękczającej należy dodać kilkanaście kropli olejku,
dzięki temu zwiększy się wchłanialność składników aktywnych produktu.
• ODZYWANIE WŁOSÓW: Na lekko wilgotne włosy zaaplikować odpowiednią ilość olejku,
wmasować i owinąć włosy ręcznikiem. Pozostawić na min. 30 minut, a następnie zmyć
delikatnym szamponem. Jako serum regenerujące niewielką ilość olejku wetrzeć w końcówki
włosów.
Ingredients/INCI: Prunus Avium Kernel Oil
Pojemność: 100 ml
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy
PAO: 6 miesięcy
Kod EAN: 5902249011685
Oleiq Olej z konopi siewnych
OPIS: Jest olejem schnącym, bogatym w kwasy Omega-6 i Omega-3, które sa odpowiedzialne m.in
za regenerację bariery lipidowej naskórka. Działa przeciwzapalnie oraz reguluje wydzielanie sebum.
Wzmacnia odporność skóry. Polecany dla skóry zanieczyszczonej odblokowuje pory i redukuje
zaskórniki, działa regulująco przy jednoczesnym nawilżeniu. Olej z konopi siewnych posiada
własności gojące i regenerujące.
SPOSÓB UŻYCIA:
BALSAM: Olej można aplikować na wilgotną skórę całego ciała, najlepiej zaraz po kąpieli.
DODATEK DO KĄPIELI: Do kąpieli zmiękczającej należy dodać kilkanaście kropli olejku, dzięki
temu zwiększy się wchłanialność składników aktywnych produktu.
ODZYWANIE WŁOSÓW: Na lekko wilgotne włosy zaaplikować odpowiednią ilość olejku,
wmasować i owinąć włosy ręcznikiem. Pozostawić na min. 30 minut, a następnie zmyć delikatnym
szamponem. Jako serum regenerujące niewielką ilość olejku wetrzeć w końcówki włosów.
Ingredients/INCI: Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil
Pojemność: 100 ml
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy
PAO: 6 miesięcy
Kod EAN: 5902249012163

Oleiq Olej z nasion czarnuszki
OPIS: Otrzymywany przez tłoczenie aromatycznych nasion czarnuszki. Nazwana “czarnym
kminkiem”, czy “złotem faraonów” była znana i ceniona już w starożytności. Nasiona to istna
skarbnica związków aktywnych: kwasów tłuszczowych, witamin A, C i E, biotyny, steroli i
mikroelementów. Dzięki temu skutecznie goi zmiany skórne, zapobiega powstawaniu blizn oraz
redukuje już powstałe. Jednocześnie łagodzi zaczerwienienia oraz poprawia koloryt skóry. Olej
polecany w przypadku skóry tłustej, trądzikowej i mieszanej - łagodzi wypryski, zapobiega tworzeniu
zaskórników, łagodzi stany zapalne.
SPOSÓB UŻYCIA:
BALSAM: Olej można aplikować na wilgotną skórę całego ciała, najlepiej zaraz po kąpieli.
DODATEK DO KĄPIELI: Do kąpieli zmiękczającej należy dodać kilkanaście kropli olejku, dzięki
temu zwiększy się wchłanialność składników aktywnych produktu.
ODZYWANIE WŁOSÓW: Na lekko wilgotne włosy zaaplikować odpowiednią ilość olejku,
wmasować i owinąć włosy ręcznikiem. Pozostawić na min. 30 minut, a następnie zmyć delikatnym
szamponem. Jako serum regenerujące niewielką ilość olejku wetrzeć w końcówki włosów.
Ingredients/INCI: Nigella Sativa (Black Seed) Seed Oil
Pojemność: 100 ml
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Termin ważności od daty produkcji: 12 miesięcy
PAO: 6 miesięcy
Kod EAN: 5902249012170

