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Wariant

Cena netto

Cena brutto

100 ml

17.97 zł

22.10 zł

1000 ml

133.90 zł

164.70 zł

30 ml

9.43 zł

11.60 zł

50 ml

12.28 zł

15.10 zł

500 ml

70.33 zł

86.50 zł

Olej awokado zimnotłoczony ekologiczny

Skład INCI/Ingredients: Persea Gratissima (Avocado) Oil
Jakość: nierafinowany, tłoczony na zimno, ekologiczny
Kraj pochodzenia: Francja
Olej z awokado ECOSPA otrzymywany w wyniku tłoczenia miąższu owoców awokado. Owoce
awokado pochodzą z uprawy ekologicznej certyfikowanej przez ECOCERT.
Olej awokado jest bardzo cenionym olejem ze względu na dużą zawartość:
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witamin A i E
nienasyconych kwasów tłuszczowych.
Zalecane dozowanie:

1 – 100%, może być stosowany bezpośrednio na twarz.

Właściwości kosmetyczne oleju awokado:

Nienasycone kwasy tłuszczowe pochodzące z oleju awokado regenerują skórę, oddziałują
przeciwalergicznie, hamują parowanie wody ze skóry (powstrzymują transepidermalną utratę
wody). Olej z awokado zawiera skwalen posiadający właściwości antyzapalne i antygrzybiczne
oraz chlorofil również przeciwzapalny i łagodzący. Olej z awokado zalecany jest szczególnie do
pielęgnacji skóry wrażliwej, dojrzałej, starzejącej się, z problemami.Pomaga w leczeniu
egzemy oraz łuszczycy. Olej awokado jest zaliczany do grupy olei gęstych. Z tego względu np. w
masażu mieszany jest z innymi olejami (olejem ze słodkich migdałów, olejem z pestek winogron,
olejem z pestek moreli).
Zastosowanie:

Może być stosowany w produkcji balsamów, serum, kremów do skóry dojrzałej i
starzejącej się.
Doskonale sprawdzi się jako dodatek do odżywek i masek do włosów, a także
preparatów do kąpieli.
Jest wykorzystywany jako dodatek do oliwek do masażu. Proponowany procentowy udział w
produkcie końcowym to 10-20 %.
Dodawany do mydła nadaje mu lekko zielony kolor. W celach pielęgnacyjnych 5% oleju
awokado w mydle jest wystarczające.
Może być stosowany u dzieci, kobiet w ciąży.
Jest doskonałym składnikiem kosmetyków dla cery z problemami – AZS, łuszczyca,
egzema.
Uwaga: Oleje sprzedajemy z nakrętką. Do wybranej pojemności oleju możesz dokupić odpowiednią
pipetę, która ułatwi nabieranie i aplikację produktu.
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