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Ulei de jojoba 100 ml ADAMS
SUPPLEMENTS

Uleiul de jojoba este un ulei recomandat si tenului
gras, deoarece are proprietati asemanatoare
sebumului uman, ceea ce ii confera o toleranta
exceptionala din partea pielii noastre. Este bogat in
antioxidanti si vitamine, in special vitamina E.

Uleiul de jojoba, de asemenea, cunoscut sub numele de "aurului desertului", este o ceara aurie
lichida fara miros, care este produsa din semintele plantei de jojoba. Simmondsia chinensis,
termenul stiintific al plantei de jojoba, este un arbust desert care se gaseste in regiunile aride ale
Arizona, Mexic si California. Acesta este obtinut in principal ca ceara lichida, de culoare aurie, care
este mai rafinat in ulei de jojoba incolor si inodor.

Uleiul de jojoba poate fi ales si ca baza de machiaj, netezind pielea fetei, hidratand-o si oferind un
factor de protectie eficient.

Folosit zilnic, ingrijeste tenul gras, acneic, hidrateaza si regenereaza in profunzime tenul uscat. In
forma concentrata, poate fi aplicat doar pe portiuni mici ale pielii. Pe portiuni mai mari insa, se
recomanda utilizarea unei solutii diluate, cu o concentratie de 10% ulei de jojoba.

Se poate utiliza in compozitia mastilor care opresc caderea parului in amestec cu alte ingrediente,
adaugat in compozitia sampoanelor sau balsamurilor, reda stralucire si ajuta la regenerare parului;
se poate aplica si pe varfurile tocite si despicate pentru a le hrani.

Uleiul de jojoba actioneaza ca un ser si oferind parului stralucire si un aspect sanatos. Aplicati-o
peste tot parul tau pentru stralucire sau se poate aplica doar la varfuri. Uleiul de jojoba netezeste
cuticulele de par si ascunde aspectul de par uscat, rebel si anost. El ajuta pentru a sigila umiditatea
naturala in firul de par si adauga luciu si stralucire parului prin minimizarea daunelor provocate de
poluanti si substante chimice.

A se folosi pentru uz extern.
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