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Ulei de kukui 50 ml MAYAM

Ulei de Kukui -
 descriere, recomandări

Uleiul de kukui este utilizat de mult timp în Hawai, recent a devenit apreciat și recunoscut în toată
lumea. Este un ulei non-gras, foarte penetrant, util pentru aplicații capilare deoarece penetrează
firul de păr și are proprietăți regeneratoare și reparatoare. Pentru ten și corp este interesant având
în vedere că aduce beneficii atât pielii uscate, descuamate, deteriorate cât și pielii grase.

Metoda de obținere: prin presare din semințe urmată de rafinare

Proprietăți organoleptice: lichid clar, incolor ușor gălbui, vâscozitate scăzută, miros slab aproape
inodor

Pe piele: se absoarbe ușor, senzație uscată

Ingrediente (INCI): aleurites moluccana seed oil

Proprietățile uleiului de kukui
regenerator, restructurant
ajută la menținerea nivelului optim de hidratare a pielii
reparator, regenerator cutanat
se absoarbe bine în piele și facilitează penetrarea altor ingrediente
penetrează fibra capilară
condiționator capilar, ajută la descâlcire și disciplinarea firelor

Recomandări, aplicații
este potrivit pentru orice tip de ten
ten gras, mixt, problematic
piele foarte uscată, deshidratată, sensibilă
piele descuamată, crăpată
îngrijirea pielii copiilor, eriteme
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iritații, eczeme, psoriazis
potrivit pentru orice tip de păr în special pentru cel uscat, deteriorat
păr încâlcit, fragil, cu tendință de rupere

Mod de utilizare
se poate folosi pe piele și păr ca atare sau combinat cu alte uleiuri, esențe sau extracte
ca ingredient pentru prepararea diferitelor compoziții cosmetice de îngrijire a pielii și părului

Se pot prepara:

creme de ten și corp
masaj facial și corporal
creme și alifii reparatoare
creme de zi pentru ten mixt, gras
seruri și creme de noapte regeneratoare
creme, loțiuni, uleiuri după expunerea la soare
cremă de mâini și de picioare
aplicații locale la bebeluși
măști, seruri și creme capilare
balsam de păr, ser pentru vârfuri

Mod de păstrare: la loc uscat și răcoros, de preferință sub 19°C, ferit de razele solare

Date de siguranță, precauții în utilizare: uz cosmetic


