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FITO SPA OLEJEK ROKITNIKOWO-MARCHEWKOWY
 

Cena: 115,00 PLN

Opis słownikowy

Postać OLEJEK

Producent FITO SPA

Opis produktu
 

Luksusowy, naturalny olej rokitnikowo-marchewkowy FITO SPA 100 ml

Pomarańczowy duet do zadań specjalnych

Olej rokitnikowo-marchewkowy Fito SPA to prawdziwa bomba witaminowa! Połączenie dwóch drogocennych olejów – oleju z rokitnika
syberyjskiego i oleju z nasion polskich marchwi – umożliwiło stworzenie kosmetyku, który działa jeszcze szybciej i jeszcze skuteczniej
niż jego prekursor. Oba oleje z roślin niesamowicie wpływają na ciało. Nie tylko je odmładzają, ale też nawilżają i ujędrniają. Sprawiają, że
bez ingerencji skalpela i w krótkim czasie staje się piękne i zadbane.Codzienna porcja witamin

Używając olejku na bazie rokitnika i marchwi, działasz wielokierunkowo. Z jednej strony bowiem pielęgnujesz swoje ciało, z drugiej –
dostarczasz mu potrzebnych witamin i mikroelementów. Co ważne, oprócz codziennej pielęgnacji nie wymaga to od Ciebie stosowania
żadnych dodatkowych zabiegów. Wystarczy, że regularnie będziesz sięgać po kosmetyk, np. pod prysznicem. W tym przypadku
wystarczy rozgrzać w dłoniach niewielką ilość olejku i wmasować ją w suchą lub wilgotną skórę twarzy lub ciała. Jeśli wolisz, możesz
również dodać kilka kropel kosmetyku do kąpieli.Piękno z natury

W ten prosty i przyjemny sposób zadbasz o swoje ciało najlepiej jak to możliwe, i to niezależnie od tego, jaką masz cerę i w jakim jesteś
wieku. Olejek Fito SPA to bowiem 100% naturalnych składników aktywnych. W składzie nie ma ani parabenów, ani szkodliwych
konserwantów czy sztucznych barwników. Nie ma również perfum czy kompozycji zapachowych. Produkt jest wegański i bezpieczny
dla każdej, nawet najbardziej wymagającej skóry. Z powodzeniem mogą używać go więc alergicy, osoby z trudną cerą naczynkową lub
skórą atopową. Wiek również nie ma tutaj znaczenia. Kosmetyk składa się wyłącznie z naturalnych składników, dlatego rokitnik bez
przeszkód może być stosowany w pielęgnacji całej rodziny.
Jak po wizycie u fryzjera
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Kosmetyki z rokitnikiem, zwłaszcza o konsystencji oleju, świetnie sprawdzą się także w pielęgnacji włosów. Rokitnik wzmocni włosy,
doda im objętości i mocno ograniczy ich wypadanie. Poradzi sobie również z łupieżem i złagodzi podrażnienia spowodowane częstymi
zabiegami fryzjerskimi (farbowanie włosów, stylizacja). Po olej rokitnikowy na włosy warto sięgać także w sezonie wakacyjnym. Wtedy
nasze włosy są mocno narażone na nadmierne nasłonecznienie, w rezultacie czego stają się matowe i przesuszone.

Żeby w każdej z tych sytuacji przywrócić im zdrowy i piękny wygląd, wypróbuj olejowanie włosów. Wystarczy, że wmasujesz niewielką
ilość kosmetyku w skórę głowy oraz końcówki i pozostawisz go na ok. 20 min lub – jeśli wolisz – całą noc, najlepiej pod ręcznikiem.
Potem wystarczy już tylko umyć włosy szamponem i voilà!
Rokitnikowe Love w SPA

Jeśli chcesz jednak cieszyć się nie tylko pięknymi włosami i zadbaną skórą, ale przede wszystkim marzysz o chwili relaksu – zastosuj
olejek Fito SPA do masażu ciała. Naturalne kosmetyki z rokitnikiem bardzo chętnie są wykorzystywane w profesjonalnych gabinetach
SPA. Rokitnikowy masaż, rokitnikowy peeling czy SPA dla dłoni lub stóp to tylko niektóre z wykonywanych zabiegów. Możesz spróbować
wykonać je samodzielnie w domu lub poszukać zabiegów z linii Rokitnikowe Love w gabinetach SPA w swojej okolicy.Słońce w butelce

Naturalne kosmetyki bazujące na oleju z rokitnika i marchwi to również bezpieczny i skuteczny sposób na piękną opaleniznę. To
naturalny bloker promieni UVA i UVB. Doskonale chroni przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, a jednocześnie pozwala
cieszyć się pięknym, opalonym ciałem. Jak to możliwe? Olej z nasion marchwi wyrównuje bowiem koloryt i łagodzi podrażnienia, a
naturalna barwa oleju nadaje skórze piękny, złocisty odcień.

W przeciwieństwie do tradycyjnych samoopalaczy czy balsamów brązujących olej z rokitnikiem pozostawia na skórze subtelny, miły
zapach. Jest on całkowicie naturalny i bezpieczny dla skóry. To bardzo przyjemny aromat olejów eterycznych z werbeny egzotycznej i
trawy cytrynowej; lekko cytrusowy, orzeźwiający zapach, który mimowolnie kojarzy się z luksusowymi wakacjami.
Luksusowy ekokosmetyk

Luksus idzie tutaj jednak z parze z ekologią. To kosmetyk wegański, który nie zawiera żadnych składników pochodzenia zwierzęcego.
Kosmetyk bez GMO, stworzony wyłącznie na bazie naturalnych składników, całkowicie bezpieczny nie tylko dla zdrowia, ale i dla
środowiska.

Produkt został zamknięty w minimalistycznym, szklanym opakowaniu, i to nie tylko ze względów estetycznych. Szkło jest higieniczne i
całkowicie bezpieczne dla zdrowia. Nie ma więc ryzyka (jak w przypadku wielu innych opakowań), że do kosmetyku dostaną się
zagrażające zdrowiu składniki. Ponadto po zużyciu olejku szkło możesz wykorzystać ponownie.

Wszelkie informacje dotyczące pełnego składu kosmetyku, jego właściwości i sposobu użycia znajdziesz na kartonowym opakowaniu.
Co ważne, ono również zostało wykonane z proekologicznych materiałów, pochodzących z lasów certyfikowanych w systemie FSC. To z
kolei oznacza, że kupując kosmetyki Fito SPA, dbasz nie tylko o siebie, ale również o środowisko. Naturalne i zdrowe składniki /
Ingredients / INCI:

Helianthus Annuus Seed Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Hippophae Rhamnoides Oil, Daucus Carota Sativa Seed Oil, Tocopheryl Acetate,
Litsea Cubeba Oil, Cymbopogon Flexuasus Oil, Citral*, Limonene*, Citronellol*, Geraniol*

*naturalny składnik olejku eterycznego
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