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Wariant

Cena netto

Cena brutto

100 ml

23.50 zł

28.90 zł

1000 ml

180.41 zł

221.90 zł

50 ml

12.93 zł

15.90 zł

500 ml

102.36 zł

125.90 zł

Olej jojoba (złoty) zimnotłoczony

Dzięki tłoczeniu w niskich temperaturach polecany w ECOSPA.pl złoty olej jojoba, zachowuje
wszystkie swoje naturalne właściwości. Pozyskuje się go bezpośrednio z krzewów jojoba, rosnących
głównie na obszarach pustynnych. Olej jojoba jest przezroczysty, ma kolor bursztynowy oraz
przyjemny, lekko orzechowy zapach. W temperaturze pokojowej jest ciekły. Po schłodzeniu poniżej
7-8 st. C matowieje i twardnieje (pojawiają się kryształki).
Olej jojoba posiada unikalną budowę chemiczną, bo tak naprawdę jest woskiem, dzięki czemu ma
bardzo przyjemną „suchą” konsystencję i jest naturalnym zamiennikiem syntetycznych emolientów
tzw. „suchych” (np. Isopropyl Myristate).
Olej jojoba można stosować właściwie w przypadku każdej cery z uwagi na jego dobrą zgodność
biologiczną ze skórą ludzką. Może być stosowany przy cerze wrażliwej, trądzikowej, dojrzałej, suchej
oraz z problemami, np. łuszczycą.
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Zalecane dozowanie:

1 - 100 %, może być stosowany bezpośrednio na skórę.

Właściwości kosmetyczne oleju jojoba:

Olej jojoba jest bogaty w witaminę E, fitosterole, kwasy tłuszczowe oraz skwalen. Posiada wysoką
zgodność biologiczną ze skórą, dzięki czemu szybko się wchłania i doskonale nawilża.
Stosuje się go przy rozległych bólach reumatycznych oraz zapaleniu stawów, smarując
bezpośrednio chore miejsca. Działa przeciwbakteryjnie, redukując stany zapalne. Ta cecha w
połączeniu z redukcją wydzielania sebum sprawia, że świetnie nawilża skórę, usuwając
nadmiar tłuszczu. Może być stosowany w pielęgnacji skóry dzieci, a także kobiet w ciąży.
Świetnie sprawdzi się także w pielęgnacji cery wrażliwej, suchej i dojrzałej.
Zastosowanie:

Może być stosowany samodzielnie (zamiast kremu).
Jako składnik kosmetyków dla dzieci i niemowląt, a także kobiet w ciązy.
Dobrze sprawdza się jako tzw. „baza” pod makijaż (wygładza drobne zmarszczki, nadaje
skórze naturalny połysk, a jednocześnie szybko się wchłania).
Jako oliwka do masażu.
Jako składnik kosmetyków dla osób z cerą wrażliwą, alergiczną, z AZS, łuszczycą.
Stosuje się go do aromaterapii, gdzie ma funkcję wydłużającą okres trwałości
preparatów.
Może być także składnikiem kremów, serum i kosmetyków do demakijażu (olejków
myjących, płynów dwufazowych i oliwek).
Jako składnik odżywek do włosów, balsamów do ciała czy mydeł.
Jako baza do olejowych perfum.
Uwaga: Oleje sprzedajemy z nakrętką. Do wybranej pojemności oleju możesz dokupić odpowiednią
pipetę, która ułatwi nabieranie i aplikację produktu.
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