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Ulei din samburi de struguri
rafinat 100 ml TRIO VERDE

Ulei rafinat din samburi de struguri
Proprietati:

Antioxidant
Hidratant
Regenerant
Tonfiant
Restructurant

Uleiul din struguri de samburi, cunoscut mai ales pentru intrebuintarile sale culinare, poate fi
folosit cu succes pentru tonifierea si curatarae pielii.
Se absoarbe usor in piele si nu lasa urme grase.

BENEFICIILE ULEIULUI DIN SaMBURI DE STRUGURI:

frunza este un antioxidant puternic, fiind recomandat tenului matur (30+);
frunza sursa bogata in polifenoli, fitosteroli si acid linoleic, protejaza pielea, hidrateaza in
profunzime si intarzie formarea ridurilor;
frunza este regenerator si restruncturant cutanat;
frunza protejeaza pielea de vant si de soare;
frunza efect tonic si revigorant asupra pielii;

Uleiul din samburi de struguri este recomandat pentru toate tipurile de ten: ten uscat, ten mixt,
ten gras, precum si pentru cel predispus la acnee.

Ingrediente:Vitis Vinifera Seed Oil

Mod de utilizare:
Uleiul de samburi este recomandat a se utiliza singur prin aplicare pe pielea umezita in prealabil sau
in amestec cu alte unturi si uleiuri vegetale naturale (ulei de jojoba, de exemplu) pentru realizarea
diverselor creme antirid si intens hidratante.
Este ideal ca baza pentru masaje.

TRATAMENT NATURAL IMPOTRIVA CELULITEI:
Uleiul din samburi de struguri este eficient in cazul celulitei. Se pun 40 g de sare grunjoasa, o
lingurita de ulei de samburi de struguri si sucul de la o lamaie.
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O data pe saptamana se amesteca aceste ingrediente pana se obtine o pasta, apoi se aplica pe fese si
pe coapse cu ajutorul unei manusi de masaj prin miscari circulare.
Se clateste cu apa rece.

TRATAMENT NATURAL PENTRU TENUL USCAT:
Pentru tenul uscat, o data la trei zile, se maseaza obrajii, pometii, fruntea si gatul, cu ulei de samburi
de struguri.
Are efecte de protectie, mentine hidratarea si impiedica formarea ridurilor.

TRATAMENT NATURAL PENTRU PARUL DETERIORAT:
in cazului parului despicat sau ars, puteti obtine o masca ideala amestecand uleiul din samburi de
struguri cu un galbenus proaspat.
Pentru mentinerea supletii si stralucirii parului, amestecati 2 linguri de ulei din samburi de struguri
cu zeama de la o lamaie si aplicati cu ajutorul unui tampon amestecul pe toata lungimea parului.
Lasati sa actioneze o jumatate de ora, dupa care spalati parul asa cum obisnuiti. Tratamentul are
eficacitate mai mare daca parul este ud.
Un tonic capilar eficient poate fi obtinut combinand urmatoarele elemente: 50 de grame de ulei din
samburi de struguri, 100 de grame alcool etilic, in dilutie de 70 %, adica 70 grame de alcool si 30 de
grame apa distilata, 30 grame de flori de arnica, popular se numeste podbal si 20 grame de ulei
esential de pin sau menta.
Amestecul se lasa la macerat 7 zile dupa care se strecoara si se aplica pe parul uscat, insistand la
radacini. Se lasa sa actioneze 30 minute, dupa care se spala parul. Pentru un efect sporit, puteti
adauga in amestec si 20 grame de musetel, pentru parul blond, frunza de nuc, pentru parul castaniu
sau brunet si sofran, pentru parul roscat.


