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Pure tamanu oil 30 ml LIFE - FLO

TAMANU PURE SPECIAL OIL
30ml
Ser de tamanu, pentru imbunatatirea aspectului
tesutului cicatricial si calmarea pielii sensibile.

Avantaje
-Contine ulei pur de tamanu, provenit din cultura organica, obtinut prin presare la rece
-Componentele bioactive sustin regenerarea tesuturilor si redau aspectul catifelat al pielii
-Principiile active, precum acizi grasi, imbunatatesc textura pielii

Contribuie la
-Recomandat pentru toate tipurile de ten
-Produs fara parabeni
-Varsta recomandata: toate varstele
Uleiul de tamanu este obtinut din nuca arborelui cu aceeasi denumire, originar din insulele
Pacificului de Sud. Traditional, acest ulei este utilizat de populatia indigena din Polinezia pentru
calitatile sale exceptionale si abilitatea de a sustine regenerarea cutanata.
Ingrediente active: ulei de tamanu.

Compozitie
Calophyllum tacamahaca seed oil 100% din culturi organice
(ulei din samburi de Arbore de Tamanu)
Principii active
acizi grasi (oleic, linoleic, stearic, palmitic, calofilic), fosfolipide, glicolipide, fitosteroli, lactone
complexe (calofiloid), xantone

Mod de administrare
Ca ser pentru ten si corp se aplica pe pielea curata si uscata si se maseaza pana la absorbtia
completa. Este recomandat pentru zona delicata a ochilor, de aceea se poate aplica o cantitate
suplimentara pentru hidratarea optima a acestei zone. Se poate utiliza si ca tratament local al pielii
pentru reducerea aspectului imperfectiunilor si iritatiilor cutanate.
Pentru rezultate optime se recomanda utilizarea imediat dupa dus, cand capacitatea de absorbtie a
pielii este maxima.
Pentru ingrijirea parului se aplica pe scalp si pe varfuri. Se poate aplica pe parul umed sau uscat si
se lasa sa actioneze aproximativ o ora. Este necesara clatirea si samponarea din abundenta la finalul
tratamentului. Ca masca de par poate fi utilizat o data pe saptamana.
Pe unghii si cuticule se aplica o cantitate moderata dupa ce zonele au fost curatate si uscate in
prealabil.
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Se poate utiliza ca atare sau impreuna cu alte uleiuri, unturi sau pudre de argila, pentru obtinerea
formulelor personalizate de ingrijire si infrumusetare: creme, masti, lotiuni, uleiuri de corp sau de
masaj.

Contraindicatii
A nu se folosi de catre persoanele cu alergie la orice tip de nuci. Are tendinta de a se separa sau de a
forma mai multe straturi in timpul depozitarii. Acest lucru este normal, se datoreaza compozitiei
pure, nediluate cu alte uleiuri, si nu afecteaza eficienta produsului. Pentru a-l readuce la starea
initiala, se incalzeste flaconul prin metoda bain-marie pana la uniformizarea continutului si se agita.
A nu se incalzi in cuptorul cu microunde.
 


