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Balsam cu propolis si galbenele 30
ml ALBEENA

Balsamul cremă cu propolis și gălbenele de la
ALBeeNA este un produs cosmetic și terapeutic,
concentrat în extracte de plante, uleiuri vegetale și
compuși emolienți cu beneficii multiple pentru piele.
Ajutor indispensabil pentru îngrijirea tenului afectat
de acnee.

Poate fi folosit pe orice zonă a corpului, de câte ori este nevoie. Se absoarbe rapid în piele și are un
miros subtil de gălbenele.

Nu conține ingrediente dermatologice nocive precum conservanți sau coloranți sintetici.
Produs în România și testat dermatologic.

Recomandări:

calmează iritațiile pielii și senzația de mâncărime
cicatrizant eficient în caz de arsuri și leziuni ale pielii
intesifică procesele de vindecare la nivel cutanat
antiinflamator, antioxidant și regenerator
previne deshidratarea pielii și îi redă strălucirea
indicat pentru tenul sensibil, gras și iritat

Ce ingrediente conţine?

Ulei de cocos virgin certificat ecologic, unt de shea, agent de emulsifiere, glicerină, extract
hidroetanolic de propolis, extract uleios presat la rece de gălbenele, ulei de migdale dulci, apă,
extract uleios presat la rece din germeni de grâu, ulei de ricin, zaharoză de laurat, squalane,
lecitină, vitamina E.

Ce proprietăţi are fiecare ingredient?

Propolisul are proprietăți antibacteriene și antiacneice deosebite, care vindecă pielea de eczeme,
negi și alunițe, arsuri, bătături şi cheratite, micoze sau răni vechi. Vitaminele, acidul folic și
mineralele pe care le conține îl recomandă ca foarte bun stimulent al producţiei de colagen şi
elastine, care reface ţesuturile afectate de răni și infecții. Antioxidant și antiinflamator.

Gălbenelele au efect bactericid, antiiritant, cicatrizant și dezinfectant. Calmează mâncărimile pielii,
reduc ridurile și estompează petele maronii prin stimularea procesului de dezvoltare celulară a
pielii.  Datorită conținutului de betacaroten au rol de filtru UV natural, iar vitaminele și uleiurile
esențiale din compoziție le conferă proprietăți antioxidante, antiinflamatorii și antiseptice.
Regenerează pielea afectată de arsuri şi degerături și accelerează cicatrizarea rănilor.
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Uleiul de cocos virgin are proprietăți antioxidante și hidratante deosebite, datorate conținutului
bogat de acid lauric, polifenoli și calciu. Previne îmbătrânirea pielii, apariția ridurilor și a
vergeturilor, calmează pielea iritată și acționează ca o barieră împotriva razelor UV. Uleiul de cocos
este un exfoliant blând și eficient, înlătură senzația de piele uscată, o tonifică și îi menține suplețea
naturală.

Untul de shea este unul dintre cele mai folosite remedii pentru piele datorită proprietăților nutritive
și protectoare de necontestat. Acidul oleic, cel stearic, vitaminele D, E, F și mineralele din
compoziția sa stimulează formarea de celule noi, cresc rezistența membranei celulare, tratează
iritațiile și contribuie la eliminarea toxinelor din piele. Acționează benefic asupra inflamațiilor pielii,
reduce roșeața și protejează împotriva factorilor de mediu. Untul de shea este ușor absorbabil, nu
astupă porii și oferă pielii un aspect satinat.

Uleiul de migdale dulci este apreciat pentru proprietățile de hidratare și calmare pe termen lung a
pielii uscate sau afectată de erupții cutanate. Are o puternică acțiune emolientă chiar și asupra celor
mai aspre tipuri de piele, îi reface pH-ul și o revitalizează. Uleiul de migdale dulci netezește și
relaxează pielea, îi oferă un efect iluminator și estompează ridurile fine. Eficient în tratarea
cearcănelor, a ochilor umflați și a buzelor crăpate.

Uleiul de ricin este antioxidant, antifungic, puternic hidratant și antibacterian. Acidul ricinoleic pe
care îl conține este benefic pentru infecții ale pielii, acnee și coșuri, piele uscate sau cu pete.
Catifelează pielea și îi redă strălucirea, diminuează ridurile și vergeturile.

Germenii de grâu au un conținut bogat în nutrienți esențiali pentru sănătatea pielii. Acizii grași
Omega 3, antioxidanții și proteinele de calitate superioară din compoziție combat uscăciunea pielii,
reglează pH-ul natural al acesteia și îmbunătățesc oxigenarea celulară. Extractul de germeni de grâu
este indicat în special pentru îngrijirea pielii sânilor și a zonelor cu piele foarte uscată, deteriorată
sau descuamată – îi sporește fermitatea și tonusul, hidratează și redă elasticitatea.

Cum se utilizează?

Poate fi utilizat zilnic, pe toată suprafața corpului (față, buze, gât, decolteu, sâni, mâini). Se aplică
local pe pielea curată, în strat subțire şi se masează cu mișcări circulare ferme până se absoarbe
total.

Nu aplica balsamul pe răni deschise și întrerupe utilizarea lui dacă apar iritații sau inflamații. Evită
contactul cu ochii. Nu lăsa la îndemâna copiilor.

Mod de prezentare: Recipient metalic, de 30g.


