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Olejek do brody The
English Gent Beard Oil
Twisted Moustache 30ml
Cena brutto

55,00 zł

Cena netto

44,72 zł

Cena poprzednia

79,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Twisted Moustache

Opis produktu
The English Gent Beard Oil
Patchouli, Pine Needle & Bergamot
Piżmowa baza jest mieszana z igłą sosnową oraz słodkimi i cytrynowymi nutami bergamotki, dzięki czemu The English Gent beard oil będzie
olejkiem o świeżym zapachu godnym twojej brody.
Olejki Twisted Moustache to mieszanka wysokojakościowych naturalnych i organicznych składników wzbogaconych o witaminę E:
Olej z pestek winogron
Olej z pestek winogron jest pełen potężnych przeciwutleniaczy, które mogą pomóc w walce z wolnymi rodnikami, które prowadzą do
przedwczesnego starzenia się. Jest to również niezwykle nawilżający olej o wysokiej zawartości kwasów Omega 6 i 9 oraz witaminy E. Olejek z
pestek winogron jest również znany z tego, że włosy stają się gładkie i miękkie, a nawet sprzyjają porostowi włosów i zmniejszają ich łupież. Jego
szybko absorbująca natura sprawia, że jest bardzo przydatna w przypadku skóry trądzikowej lub tłustej.
Organiczny olej arganowy
Olej arganowy oferuje niesamowite korzyści dla skóry i włosów, takie jak zmniejszenie stanów zapalnych spowodowanych przez choroby skóry,
takie jak trądzik. Znakomicie usuwa też oznaki starzenia dzięki wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych.
Ten niesamowity olej jest również genialny w walce z typowymi chorobami skóry, które powodują stan zapalny i swędzące plamy na skórze. Po
nałożeniu na brodę olej arganowy zapobiega wysychaniu, pokrywając wałek włosa i uszczelniając wilgoć, a także wygładzając zacieki i
naprawiając rozdwojone końce.
Organiczny olej ze słodkich migdałów
Olejek migdałowy to łagodny, hypoalergiczny olej, który jest idealny dla skóry wrażliwej. Lekka konsystencja łatwo wnika głęboko w skórę, która
zmiękcza i usuwa brud i grudy zgromadzone w porach skóry i mieszkach włosowych.
Podobnie jak w przypadku innych olejków nośnikowych, które zawierają nasze olejki do brody, olej ze słodkich migdałów jest doskonały w
zmniejszaniu swędzącej i suchej skóry, pozostawiając brodę zdrową i gładką.
Organiczny olej jojoba
W przeciwieństwie do innych roślinnych olejów nośnych, olej jojoba jest wyjątkowy, ponieważ najbardziej przypomina strukturę molekularną
sebum, oleju, który wytwarza twoja skóra.
Nałożenie jojoby na skórę i włosy pozostawi uczucie odżywienia i nawilżenia bez tłustej konsystencji. Jojoba Golden oil może pomóc w leczeniu
wielu schorzeń skóry poprzez redukcję stanu zapalnego i wysuszonej skóry.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

