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Wariant

Cena netto

Cena brutto

100 g

21.22 zł

26.10 zł

250 g

43.83 zł

53.91 zł

50 g

13.10 zł

16.11 zł

500 g

76.76 zł

94.41 zł

Masło cupuacu nierafinowane

Skład INCI/Ingredients: Theobroma Grandiflorum (Cupuacu) Butter
Masło cupuacu pozyskiwane jest z owoców dziko rosnącego kakaowca Theobroma grandiflorum w
rejonach Amazonii.* Otrzymywane jest w wyniku tłoczenia na zimno, jest nierafinowane, posiada
charakterystyczny zapach i odcień.
Masło posiada niezwykle zrównoważony skład nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych,
dzięki czemu dość łatwo rozpuszcza się i rozprowadza po skórze. Zawiera kwas stearynowy (ok.
36%), palmitynowy (ok. 10%), oleinowy (ok. 43%), palmitooleinowy (ok. 0,4%) i inne. Cupuacu
posiada wyjątkową zdolność wiązania wody, jest ona o 120% wyższa w porównaniu do lanoliny, jest
jej doskonałą roślinną alternatywą.
Masło zawiera cenne fitosterole, na wyróżnienie zasługuje beta-sitosterol, który na poziomie
komórkowym reguluje poziom nawilżenia oraz aktywność lipidów w skórze.
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Zalecane dozowanie:

od 1%.

Właściwości kosmetyczne masła cupuacu:

Masło działa skutecznie przeciw dermatozom skórnym. Będzie pomocne w pielęgnacji każdego
rodzaju skóry w tym skóry atopowej, ze zmianami. Masło bardzo dobrze nawilża,
uelastycznia, regeneruje, wygładza i rozmiękcza skórę, a także wzmacnia, nabłyszcza i
regeneruje włosy. Najlepiej sprawdza się w pielęgnacji skóry dojrzałej, starzejącej się, ale
też suchej i uszkodzonej promieniowaniem słonecznym (posiada działanie łagodzące i
przeciwzapalne). Wspomaga ochronę przeciwsłoneczną, dzięki czemu może być stosowane w
kosmetykach do opalania.
Zastosowanie:

Może być stosowane w produkcji naturalnych mydeł.
Stanowi świetny dodatek do kosmetyków do pielęgnacji włosów (maseczek, odżywek,
mieszanek do olejowania). Nabłyszcza, wygładza, regeneruje, nawilża włosy.
Może być dodawane do kosmetyków do pielęgnacji skóry przesuszonej, tracącej
elastyczność, dojrzałej.
Służy jako dodatek do kosmetyków przed i po opalaniu.
Może być stosowane w ciąży i w okresie karmienia.

*Zbiory owoców z dzikich upraw w rejonie Amazonii dają zatrudnienie miejscowej ludności oraz
przyczyniają się do zmniejszenia wycinki tropikalnej roślinności (lasy tropikalne stają się
odnawialnym źródłem owoców).
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