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Wariant

Cena netto

Cena brutto

100 ml

10.41 zł

12.80 zł

1000 ml

77.97 zł

95.90 zł

500 ml

44.23 zł

54.40 zł

Hydrolat rumianku rzymskiego EKOLOGICZNY

Skład INCI/Ingredients: Chamaemelum Nobile (Roman Chamomile) Flower Water
Ekologiczny hydrolat rumianku rzymskiego jest otrzymywany z kwiatów Chamaemelum nobile
poprzez destylację parą wodną. Hydrolat rumianku rzymskiego ECOSPA jest w 100 % naturalny, nie
zawiera konserwantów lub innych dodatków. Powinien być przechowywany w chłodnym miejscu
poniżej 14 st. C (w lodówce). Hydrolat jest certyfikowany przez ECOCERT.
Zalecane dozowanie:

1 - 100%, można stosować bezpośrednio na skórę.

Właściwości kosmetyczne hydrolatu rumianku rzymskiego:

Hydrolat rumianku ECOSPA jest tak delikatny, że jako jeden z nielicznych (obok bławatkowego) jest
polecany do pielęgnacji wrażliwej skóry wokół oczu. To jeden z najlepszych wielofunkcyjnych
hydrolatów. Szczególnie polecany jest do pielęgnacji niemowląt i wymagającej cery ich mam.
Ze względu na swoje kojące działanie na system nerwowy, hydrolat z rumianku redukuje stres i
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łagodzi objawy bezsenności. Łagodzi zaczerwienienia i stany zapalne.Polecany do
pielęgnacji wszelkich typów skóry, w szczególności delikatnej, trądzikowej i wrażliwej.
Zastosowanie:

Służy jako składnik kosmetyków do cery delikatnej, trądzikowej i wrażliwej – kremów,
serum, żeli pod prysznic, płynów do mycia, żeli nawilżających.
Dodawany do kąpieli łagodzi podrażnienia.
Rozpylany na łóżeczko zapewnia regenerujący, spokojny sen.
Może być dodawany do szamponów, masek, odżywek do włosów.
Rozcieńczony może służyć do przemywania piersi w trakcie okresu laktacyjnego
(zapobiega to podrażnieniom sutków).
Służy jako składnik nawilżanych chusteczek do oczyszczania skóry niemowląt.
Sprawdza się jako składnik preparatów na oparzenia słoneczne – żeli, kremów i okładów.
Samodzielnie, ale też w kombinacji z innymi hydrolatami świetnie oczyszcza i tonizuje skórę.
Przemywanie oczu czystym (lub rozcieńczonym wodą) hydrolatem łagodzi ich
zaczerwienienie, podrażnienie i zmęczenie (np. po wielogodzinnej pracy przy komputerze).
Ze względu na swoje niskie pH oraz właściwości łagodzące, jest polecany do higieny
intymnej.
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