ECOSPA.pl
Olej z nasion dzikiej róży tłoczony na zimno
https://ecospa.pl/produkt/olej-z-nasion-dzikiej-rozy-tloczony-na-zimno

Wariant

Cena netto

Cena brutto

100 ml

37.32 zł

45.90 zł

30 ml

14.23 zł

17.50 zł

50 ml

21.06 zł

25.90 zł

500 ml

161.79 zł

199.00 zł

Olej z dzikiej róży tłoczony na zimno - redukuje blizny, zwiększa jędrność i elastyczność skóry

Skład INCI/Ingredients: Rosa Canina (Rosehip) Seed Oil
Olej z nasion dzikiej róży ECOSPA jest tłoczony na zimno z nasion dzikiej róży Rosa canina. Nie jest
poddawany procesowi rafinacji. Kompozycja chemiczna oleju z nasion dzikiej róży jest wyjątkowa.
Zawiera on naturalny kwas trans-retinowy (kwas witaminy A), który regeneruje tkanki na poziomie
komórkowym. Ponadto olej charakteryzuje się wysoką zawartością kwasu linolowego (32%), kwasu
linolenowego (35%) i kwasu oleinowego (24,5%). Związki te są ważnymi składowymi błon
komórkowych.
Zalecane dozowanie:

1 - 100%

Właściwości kosmetyczne oleju z nasion dzikiej róży:

Olej z nasion dzikiej róży ECOSPA posiada właściwości naprawcze, regenerujące,
uelastyczniające, normalizuje pracę gruczołów łojowych. Jest stosowany w kosmetykach
przeciwstarzeniowych. Nienasycone kwasy tłuszczowe zawarte w składzie oleju posiadają
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działanie łagodzące, wygładzające, zmiękczające górne warstwy skóry, zapobiegają
przesuszeniu skóry. Olej pielęgnuje skórę po kąpielach słonecznych, wspomaga walkę z
przebarwieniami, odbudowuje cement międzykomórkowy. Może być stosowany w ciąży,
ponieważ wykazuje wlaściwości redukujące blizny i rozstępy (przyspiesza regenerację tkanek),
jest popularnym składnikiem olejków na rozstępy.
Zastosowanie:

Jest stosowany w kosmetykach do każdego rodzaju cery, przede wszystkim dojrzałej,
mieszanej, naczyniowej, suchej i normalnej. Jako dodatek do kremów, maseczek i serum
regenerujących, ujędrniających i przeciwstarzeniowych.
W kosmetykach do pielęgnacji skóry po opalaniu, np. jako składnik emulsji kojących
oparzenia.
W oliwkach do masażu.
W kosmetykach na blizny i rozstępy - w oliwkach, serum, masełkach.
W kosmetykach na przebarwienia potrądzikowe i posłoneczne.
Uwaga: Oleje sprzedajemy z nakrętką. Do wybranej pojemności oleju możesz dokupić odpowiednią
pipetę, która ułatwi nabieranie i aplikację produktu.
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