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https://ecospa.pl/produkt/maslo-shea-karite-zlote-zimnotloczone

Wariant

Cena netto

Cena brutto

100 g

15.94 zł

19.60 zł

1000 g

97.48 zł

119.90 zł

250 g

35.37 zł

43.50 zł

50 g

8.86 zł

10.90 zł

500 g

56.83 zł

69.90 zł

Masło shea (karite) złote zimnotłoczone, nierafinowane produkowane innowacyjną metodą tłoczenia na zimno orzechów z certyfikatem Organic

Skład INCI/Ingredients: Butyrospermum Parkii (Shea) Fruit Butter
Masło shea, zwane również Karite, jest pozyskiwane z owoców drzewa shea, które rośnie na terenie
Zachodniej Afryki na otwartych przestrzeniach sawanny. Na uwagę zasługuje biologia drzew Shea.
Osiągają one dojrzałość dopiero po około 30 – 40 latach. Dlatego też niewiele jest plantacji tej
rośliny. Większość surowca pochodzi z tzw. dzikich upraw.
Nierafinowane, złote masło shea wyprodukowane innowacyjnym sposobem tłoczenia na zimno. W
czystej postaci stosowane jest do pielęgnacji i nawilżenia skóry na całym ciele. Polecane jest
również do codziennej pielęgnacji skóry niemowląt i dzieci.
Masło shea złote w naszej ofercie jest nierafinowane i tłoczone na zimno z suszonych orzechów
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przez lokalną społeczność kobiet w Ghanie. Jest 100% naturalne, nie zawiera żadnych
konserwantów, barwników, ani dodatków zapachowych. Jest doskonałym źródłem witaminy A, E i F.
Wzmacnia cement międzykomórkowy. Ma łagodny orzechowy zapach. Posiada naturalny łagodny
aromat i miękką kremową konsystencję
Zalecane dozowanie:

1-100%

Właściwości kosmetyczne:

Masło shea ECOSPA jest bogate w witaminy A i E, które sprawiają że skóra po jego zastosowaniu jest
gładka, dobrze nawilżona i pokryta zabezpieczającym lipidowym filmem. Ponadto zawiera ono
witaminę F która pomaga rozluźnić i rozgrzać napięte mięśnie. Substancje zawarte w maśle chronią i
wzmacniają cement komórkowy warstwy rogowej skóry, co poprawia jej elastyczność.
Karite jest naturalnym filtrem przeciwsłonecznym (jednak o niewysokim współczynniku
powstrzymania promieniowania ultrafioletowego – UV). Nie powoduje alergii.
Zastosowanie:

W czystej postaci stosowane jest do pielęgnacji skóry na całym ciele oraz do masażu.
Jako składnik regenerujący, nawilżający i odbudowujący cement międzykomórkowy ( w
produkcji kremów, lotionów, kremów po goleniu).
Może być dodawany do kremów do opalania (jest naturalnym filtrem słonecznym o
niewysokim współczynniku powstrzymania promieniowania UV).
W czystej postaci rozpuszcza się w dłoni. Nakładane na skórę tworzy delikatną, ochronną,
pielęgnacyjną warstwę. Może być używane na bardzo delikatnych częściach ciała (jak np. skóra
pod oczami).
Jako składnik naturalnych mydeł. Aby produkt posiadał właściwości nawilżające należy
stosować masło w stężeniach od 10 - 15 % fazy tłuszczowej. Zastosowanie masła shea daje
przyjemne uczucie aksamitnej gładkości, jakie dają mydła luksusowe.
Może być stosowane w ciąży i w okresie karmienia.

Uwaga: W zależności od pory roku w jakiej zostały zebrane orzechy masło może różnić się kolorem
oraz zapachem.
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