ECOSPA.pl
Balsam do paznokci z masłem jojoba i olejkami
eterycznymi
https://ecospa.pl/receptury/pielegnacja-dloni-i-stop/balsam-do-paznokci-z-maslem-jojoba-i-olejkamieterycznymi

Masło jojoba, masło shea, olej z pestek winogron i wosk pszczeli to bogate źródło substancji o
działaniu natłuszczającym, regenerującym, wzmacniającym i chroniącem paznokcie przed
uszkodzeniem. Witamina E regeneruje skórę wokół paznokci, jest świetnym antyoksydantem. Olejki
eteryczne działają przeciwzapalnie, antybakteryjnie i grzybostatycznie, tworząc jednocześnie
ciekawą kompozycję zapachową.
Balsam do paznokci z masłem jojoba i olejkami eterycznymi sprawdzi się w pielęgnacji łamliwych,
cienkich paznokci.
Porcja na 30 g kosmetyku do słoika czarnego brązowego 30 ml
składniki

%

ilość na 30 g

Masło shea (karite)
nierafinowane FAIR TRADE i EKO

30,7

9,2 g

Wosk pszczeli

13,7

4,1 g

Olej z pestek winogron
rafinowany

38,4

11,5 g

Masło jojoba

15,3

4,6 g

Witamina E - Miks naturalnych
tokoferoli T70

2

0,6 g

Olejek z werbeny

-

2 krople

Olejek jodłowy

-

7 kropli

Olejek rozmarynowy

-

5 kropli

Użyteczne informacje:

- Jak zrobić kosmetyki naturalne w domu? - CZYSTOŚĆ I HIGIENA
- Jak zrobić kosmetyki naturalne w domu? - ODMIERZANIE WAGĄ
- Jak zrobić kosmetyki naturalne w domu? - ODMIERZANIE AKCESORIAMI
Akcesoria przydatne do zrobienia receptury:

- Waga
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-

Łyżka miarowa poj. 1 ml
Zlewka skalowana 50 ml
Bagietka szklana 15 cm
Słoik szklany brązowy 30 ml z czarną nakrętką
Etykieta na kosmetyki DIY 36 mm
Papierki pH

Sposób przygotowania:

(1) Odważ i dodaj do zlewki masła, olej i wosk.
(2) Przygotuj kąpiel wodną na palniku. Woda w kąpieli musi być gorąca, prawie wrząca.
(3) Do kąpieli wodnej wstaw zlewkę i podgrzewaj aż do roztopienia i połączenia wszystkich
składników.
(4) Zdejmij zlewkę z łaźni wodnej.
(5) Do zlewki dodaj witaminę E i olejki eteryczne, dokładnie wymieszaj.
(6) Przelej balsam do słoika.
(7) Podpisz etykietę, przyklej na słoik, naklej etykietę ochronną.

przechowywanie

stosowanie

termin przydatności

w temperaturze pokojowej (w
zaciemnionym miejscu)

codziennie

o terminie przydatności
kosmetyku decyduje najkrótszy
termin przydatności spośród
produktów wchodzących w jego
skład

TXT_PDF_PAGE_NUMBER 2 TXT_PDF_PAGE_OUT_OF 2

