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Shikakai pudra 100 gr MAYAM

Shikakaï pudra -
descriere si
recomandari

Acacia Concinna este un arbust ce creste în India. Pastaile acestuia sunt folosite în Ayurveda de
secole, avand virtuti de care profita parul si scalpul inclusiv în zilele noastre. Pudra este folosita
pentru a curata si înfrumuseta parul. 

Bogata în saponine, pudra de Shikakaï este considerata un sampon vegetal si poate reprezenta o
alternativa la tensioactivele (fie acestea si de origine vegetala) cu care se formuleaza în mod clasic
sampoanele.
Este considerat ca stimuleaza cresterea parului însanatosind scalpul. Curata bland avand un pH
optim si adaptat parului.

Pudra de Shikakaï se poate folosi pentru toate tipurile de par, inclusiv pentru parul vopsit. Spala în
mod delicat fara sa altereze pH-ul, ajuta la întarirea radacinii parului, lasa parul matasos, stralucitor
si usor de pieptanat.

Metoda de obtinere: pastaile sunt uscate la aer apoi macinate

Zona geografica de provenienta: India

Prezentare: pudra fina de culoare bej-maronie, miros caracteristic ce seamana a ceai de fructe

Cum actioneaza: saponinele sunt compusi care în contact cu apa formeaza spuma. Saponinele
curata eliminand grasimea si murdaria din par si de pe scalp, în acelasi timp nu usuca parul.

Ingrediente (INCI): acacia concinna fruit powder

Proprietatile pudrei de shikakai
spala parul si scalpul în mod delicat
întareste radacina si fibra capilara
confera stralucire parului
stimuleaza cresterea parului
parul spalat se va descalci usor si va fi matasos
limiteaza formarea matretii
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foarte bland cu scalpul sensibil

Recomandari, aplicatii
spala eficient chiar daca face mai putina spuma decat sampoanele clasice
în general parul nu are nevoie de conditionare cu balsam si nici de clatire cu solutie acida
poate fi folosit pentru spalarea si înfrumusetarea oricarui tip de par, mai putin parul uscat
potrivit în special pentru parul tern, parul greu de descalcit, par gras
este util împotriva caderii parului
daca aveti par cu varfuri uscate, dupa spalare aplicati un ulei potrivit

CUM SE PREPARĂ UN ȘAMPON SIMPLU si CUM SE APLICĂ       

recomandam prepararea unui volum pe care-l folositi proaspat
pentru par cu lungime de pana la 20 cm se amesteca 20-25 gr de pudra de shikakai cu 40-50
ml de apa
se fierbe apa, se ia de pe foc si se combina cu pudra de shikakai
se amesteca energic pana ce se formeaza o pasta omogena
se lasa cateva minute pana ce se raceste la temperatura corpului si se aplica pe parul umed 
se maseaza scalpul si se lasa sa actioneze cca. 5 minute; nu va face multa spuma ca
sampoanele clasice
se clateste abundent cu apa calduta

Pastrare:  în mediul ambiant, ferit de lumina si umiditate

Date de siguranta:

la manipulare este recomandata purtarea unei masti; poate fi iritant pentru ochi sau daca este
inhalat
este pulverulent, a nu se utiliza în apropierea unei surse de ventilatie
a nu se inhala, a nu se ingera
a nu se lasa la îndemana copiilor
uz cosmetic


