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Unt de shea 65 gr ADAMS
SUPPLEMENTS

Untul de Shea ofera ingrijire parului, corpului,
mainilor si tenului. Hidrateaza in profunzime pielea,
elimina ridurile si vergeturile, ajuta in reinnoirea
celulelor pielii si stimuleaza circulatia sanguina. Este
bogat in vitaminele A, E si F.

Cunoscut si sub denumirea de unt de Karite, untul de shea este o crema alba, uneori spre galben
auriu, cu multe substante grase. Este extras din alunele de karite; fructe ale arborilor Mangifolia
(din regiunea Savannah de vest si din Africa Centrala).

Locuitorii africani considera ca untul de shea este "aurul femeilor" deoarece un numar foarte mare
de femei sunt angajate in producerea acestuia.

Untul de shea este folosit pentru vindecarea arsurilor si a ranilor, pentru eliminarea cicatricilor  si a
vergeturilor. De asemenea, s-au observat ca da rezultate bune in diminuarea ridurilor, in reinnoirea
celulelor pielii si in stimularea circulatiei sangvine. Este un element important din cadrul
problemelor dermatologice.

Vergeturile reprezinta o problema feminina inestetica. Acestea apar in special in perioada sarcinii.
Datorita actiunii sale, untul de Shea lupta impotriva vergeturilor. Este recomandat folosirea untului
de shea inca de la inceputul sarcinii.
Untul de Karite prezinta o cantitate mare de vitamine A, E si F alaturi de alte substante
nesaponificabile.

Textura untului este una fina care patrunde usor in piele, permitandu-i sa respire fara sa astupe
porii. In acelasi timp este un ingredient important in protectia solara.

In urma epilarii pielea poate deveni rosie, iritata, isi pot face aparitia fire instetice sub piele. La
final, rezultatul obtinut este o deshidratare a epidermei. Pielea trebuie rehidratata altfel va deveni
uscata. Untul de shea este produsul ideal dupa epilare si numai.

Se poate utiliza pentru tratamentul picioarelor si a pielii in general sau poate fi pus si in apa de baie
pentru o relaxare 100%.

A se folosi pentru uz extern.
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