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Piatra de alaun (deo-stick) 60 gr
STEAUA DIVINA

Descriere:

Piatra de alaun este un tip de sare, care se gaseste sub forma de cristal translucid, alb si
inodor. Piatra de alaun 100% naturala provine din minele de alaun din Siria sau din
zacamintele de suprafata. Recomandari ale acestui produs naturist: - regleaza transpiratia si
lupta impotriva mirosurilor neplacute; - poate fi utilizata ca after-shave: pentru a calma
pielea, pentru a preveni cresterea parului sub piele si a opri sangerarile de la taieturi dupa
ras sau epilat; - pentru tratarea acneei; - pentru a calma iritatiile cauzate de piscaturilor de
insecte. Piatra de alaun poate fi folosita cu incredere pentru ca este total inofensiva, caci
oxizii si hidroxizii de aluminiu pe care ii elibereaza la contactul cu pielea sunt din punct de
vedere chimic extrem de stabili. Ei nu pot sa reactioneze in acest stadiu cu pielea si nu pot
sa elibereze aluminiul. Nu patrund in epiderma, pentru ca nu sunt solubili. Femeile care se
epileaza trebuie sa stie ca, epilarea cauzeaza microfisuri ale pielii. Este preferabil sa evitati
aplicarea deodorantului obisnuit, care contine substante chimice daunatoare sau a cremelor
cosmetice cu continut de ingrediente chimice, dupa ce v-ati epilat. Anumite substante
chimice ale deodorantului clasic risca sa penetreze prin aceste microfisuri, intrind pe
aceasta cale in circulatia sangvina, imbolnavind organismul. De aceea este ideal sa folositi
Piatra de alaun 100% naturala dupa orice tip de epilare sau barbierit. Datorita calitatilor
sale astringente si a componentilor naturali, poate fi folosita si impotriva acneei. Avantajele
pietrei de alaun: - este hipoalergica. - Neavand miros si cu un risc alergic scazut, poate fi
folosita de catre persoanele alergice sau femeile insarcinate care nu pot suporta anumite
mirosuri in timpul sarcinii. - mentine pielea proaspata pe tot parcursul zilei. - permite pielii
sa respire, lasand porii liberi si reducand transpiratia fara sa o blocheze - lucru esential
pentru sanatatea organismului. - nu lasa urme pe haine. - poate fi utilizata si pentru a
reduce singerarea in cazul unor taieturi minore; - calmeaza instantaneu piscaturile de
insecte, reducand umflatura si roseata specifice intepaturilor; - este benefica si in caz de
iritatii la copii si adulti; - calmeaza iritatiile, inchide microfisurile pielii; - creeaza un mediu
nefavorabil dezvoltarii bacteriilor, impiedicand dezvoltarea infectiilor.
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