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Ulei de jojoba bio virgin 50 ml
MAYAM

Are o compoziție asemănătoare sebumului uman și
astfel, o compatibilitate deosebită cu pielea și părul.
Pătrunde cu ușurință în piele și nu lasă peliculă
grasă fiind potrivit pentru toate tipurile de ten.
Protejează împotriva deshidratării, este emolient,
întărește bariera hidrolipidică a pielii. Îmbunătățește
vitalitatea și aspectul părului.

Ulei de Jojoba - descriere, recomandări
Uleiul extras din semințele de jojoba este destul de diferit față de uleiurile vegetale comune, fiind
defapt o ceară lichidă. Pătrunde în piele într-un mod interesant și anume prin foliculii de păr pe care
nu-i blochează, se amestecă cu sebumul și formează o peliculă fină non-ocluzivă, lăsând pielea să
respire.

Are un profil interesant de acizi grași (acid gadoleic, erucic, nervonic), conține o cantitate
remarcabilă de polifenoli, dintre care taninii sunt responsabili și pentru senzația uscată după
aplicarea pe piele. Poate părea o contradiciție de termeni, dar uleiul de jojoba este un ulei uscat.

Alte denumiri: jojoba gold, ceară de jojoba

Metoda de obținere: prin presare la rece a semințelor

Calitate: produs cosmetic natural și organic certificat de Ecocert

Proprietăți organoleptice: lichid clar gălbui, miros ușor caracteristic, vâscozitate medie

Pe piele: absorbție rapidă, senzație uscată

Ingrediente (INCI): simmondsia chinensis seed oil*
*100 % din totalul ingredientelor provin din agricultură organică. 
Produs cosmetic natural și organic certificat de Ecocert Greenlife în concordanță cu standardul
ECOCERT

Proprietățile uleiului de jojoba
protector al filmului hidrolipidic al pielii
protejează pielea de deshidratare
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emolient și nutritiv în profunzime
menține suplețea și elasticitatea pielii
echilibrant al secreției de sebum
catifelează și netezește pielea
favorizează pătrunderea principiilor active în piele

Recomandări, aplicații
este adecvat pentru îngrijirea oricărui tip de piele, a părului și unghiilor
îngrijirea tenului gras, mixt, normal sau uscat
îmbunătățirea condiției pielii uscate, deshidratate, devitalizate
îngrijirea pielii sensibile, fragile, delicate, inclusiv cea a copiilor
menținerea supleții și elasticității pielii
atenuarea ridurilor, întârzierea îmbătrânirii cutanate
îngrijirea și regenerarea pielii afectate de eczeme, psoriazis, dermatite, iritații
îngrijirea pielii din zona ochilor
pentru formularea compozițiilor de machiaj
hrănirea și echilibrarea scalpului
înfrumusețarea și netezirea firelor de păr, îngrijirea părului casant, uscat sau deteriorat

Mod de utilizare în cosmetică
este un produs ce poate fi folosit ca atare, aplicat direct pe piele sau păr
aplicat pur pe piele pentru demachiere sau îngrijire, inclusiv după epilare sau bărbierit
combinat cu alte uleiuri vegetale și uleiuri esențiale, pentru masaj facial sau corporal
ca ingredient în compoziții cosmetice: creme, loțiuni, seruri, lapte de corp, unt de corp
ca bază pentru formularea compozițiilor de îngrijire a pielii afectate de eczeme, psoriazis,
iritații, în special datorită similitudinii cu sebumul uman
nediluat sau combinat cu uleiuri specifice pentru îngrijirea unghiilor și a cuticulelor
aplicat pe păr ca atare sau ca ingredient pentru măști și creme capilare, balsam de păr, ser
pentru vârfuri
ca bază pentru parfumuri uleioase
ca bază pentru facilitarea pătrunderii în piele a principiilor active din alte ingrediente

Sinergii speciale

cu ulei de chimen negru, ulei esențial de tea tree sau fragonia pentru ten gras cu tendințe
acneice
cu ulei de tamanu și extract de schisandra pentru diverse probleme cutanate
cu bisabolol și vitamina E după ras sau epilare
cu ulei de ricin, avocado și cocos pentru hrănirea și fortificarea părului
cu ulei esențial de oregano și mentă pentru scalp cu probleme
cu ulei de vanilie și ulei esențial de grapefruit pentru masaj corporal
cu ulei de trandafiri macerat și extract de acmella pentru masaj facial

Mod de păstrare: la loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă

Date de siguranță, precauții în utilizare: uz cosmetic



Avertisment: indicațiile, proprietățile și modul de utilizare ale produselor prezentate pe site-ul
Elemental sunt bazate pe literatura de specialitate disponibilă în cărți, publicații științifice, website-
uri de referință în fitoterapie și aromaterapie, în jurnale de cosmetică și chimie cosmetică, și pe
documentația primită de la producător sau furnizor. Cu toate acestea, informațiile sunt oferite cu
titlu informativ, nu constituie în niciun fel informații medicale și nu pot angaja responsabilitatea
noastră. Pentru orice utilizare în scop medical, trebuie consultat un medic.


