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Sapun lichid cu extracte de coada-
soricelului si lemnul-domnului 500
ml NERA PLANT

Produs fabricat manual, din infuzii concentrate de
plante medicinale si uleiuri vegetale cu continut
ridicat de glicerina.

Actiunea, culoarea si parfumul produsului se datoreaza in intregime ingredientelor naturale.

Actiuni:

Catifeleaza si tonifica pielea, grabind regenerarea celulara
Curata si dezinfecteaza pielea
Antiinflamator si antialergic

Recomandari:

Îngrijirea zilnica a pielii sanatoase
Piele predispusa la eczeme alergice
Pete pe piele
Alergii cutanate

Ingrediente: apa, ulei de floarea soarelui, ulei de masline, grasime nehidrogenata de cocos,
hidroxid de potasiu, extract de coada-soricelului, extract de lemnul-Domnului,  ulei volatil de rointa.

Proprietatile ingredientelor:
Coada-soricelului – preparatele din coada-soricelului sunt deosebit de valoroase in vindecarea
ranilor, inclusiv a arsurilor. Planta este recomandata pentru eczeme, hemoroizi, alergii cutanate.

Lemnul-Domnului este recunoscut ca antiseptic in plagi ulcerate si  edeme.

Uleiul de floarea soarelui contine vitaminele A si D, calciu si fier. Este apreciat pentru
proprietatile sale emoliente. Ajuta la vindecarea ranilor proaspete si arsurilor usoare.

Uleiul de masline are proprietatea de a catifela pielea. Datorita continutului ridicat de acid
linoleic, un compus care nu este produs de organism, uleiul de masline hidrateaza pielea. Este folosit
si ca exfoliant.

Grasimea de cocos este obtinuta din miezul nucilor de cocos. Previne uscarea si exfolierea pielii,
intarzie apartia ridurilor si confera pielii fermitate. Este adjuvant in diferite afectiuni ale pielii:
psoriazis, dermatite, eczeme, acnee etc. Este agentul de spumare din sapun.
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Hidroxidul de potasiu are rolul de a saponifica uleiurile vegetale folosite in prepararea sapunului.
Cantitatea de hidroxid de potasiu folosita este astfel calculata incat, la terminarea procesului de
saponificare, acesta nu se mai regaseste in produsul finit, fiind complet neutralizat.

Uleiul volatil de roinita este recomandat in tratarea herpesului, a infectiilor fungice, pruritului,
arsurilor, edemelor aparute dupa intepaturi de insecte. Ajuta tenurile impure si lupta impotriva
petelor de pe piele.

Utilizare:
Se aplica pe pielea umezita, prin miscari circulare, apoi se clateste bine, cu apa multa.

Contraindicat persoanelor care prezinta alergie sau hipersensibilitate la oricare dintre componentele
produsului.
A se agita inainte de utilizare.
În timp, pot aparea depuneri care nu afecteaza calitatea produsului.


