SHEA VAJ
A
Közép-Afrikában
honos
karité
fa
csonthéjas gyümölcséből
készül. Az akár 200 éven
át termő dióféle 20 éves
korában
hozza
első
gyümölcsét.
Az érett dió belsejét összezúzzák és vízzel
elegyítve, folyamatos kevergetés közben,
óvatosan hevítik. A masszából fokozatosan
kiváló, elkülönített zsírból elpárologtatják a
vizet. Az így elkészített SHEA VAJ
bővelkedik
telített,
egyszeresen
és
többszörösen telítetlen zsírsavakban, A, E,
F vitaminokban.
A SHEA VAJ 20 - 25 C hőmérsékleten
tárolva minőségét – avasodás nélkül –
sokáig megőrzi, vitamin tartalma egy év
után kezd csökkenni.
Alkalmazható: bőrápolás minden területén,
különösen ekcéma, pikkelysömör, allergia
és
rovarcsípés esetén,
napozás,
borotválkozás
után,
bőrkeményedés,
terhességi
csíkok
és
izomfájdalom
jelentkezésekor, segíti a kisebb égési
sérülések gyógyulását is.
Bőrre gyakorolt hatásai: elősegíti a
sejtregenerációt, hosszantartóan hidratál,
erősíti a bőr öngyógyító
képességét,
ránctalanít, gyulladáscsökkentő hatású,
természetes fényvédő faktorral rendelkezik.

Termékek használata
A SHEA VAJ hatékonysága növényi- és
illóolaj
hozzáadásával
növelhető,
bőrtípusának
illetve
bőrproblémáinak
megfelelően. A SHEA VAJAT naponta
kétszer, később naponta egyszer is elég
használni, gazdag hatóanyag tartalma miatt.

Fontos, a szem köré csak a krémalapot
használja illóolaj nélkül!

Krémalap
A krémalapot tartalmazó tégely
forró vízbe állításával, lassú
kevergetéssel, 5 ml vagy 10 ml
növényi olaj hozzáadásával, a
vízből kivéve még 2 perc
kevergetéssel, végül 3-7 csepp
- ízlés szerinti – illóolaj
ismételt hozzáadásával készítheti el saját
SHEA VAJ krémjét.
Testápoló alap
A tégelybe 2 perces forró
vízben történő melegítés után,
5 ml, vagy 10 ml növényi olaj
öntendő. Az összekeverést
3-7 csepp – ízlés szerinti – illóolajjal
történő ismételt összekeverés követi.

Naptej alap
A tégelybe – 2 perces forró
vízben történő melegítés
után 5 ml,
vagy
10 ml
növényi olaj
öntendő. A fényszűrő
anyag hozzáadását a 3-7
csepp
illóolajjal
történő
összekeverés követi.

ismételt

Fényérzékeny illóolajat ne használjon
naptejhez!

Természetes növényi olajok
A növényi olajok mindegyike bőrápoló és
regeneráló hatású. Segítenek a szépség
megőrzésében, hatékonyak a szervezet
természetes
egyensúlyának
helyreállításában, és öngyógyító erőinek
aktivizálásában.

Növényi olajok
Avokádó olaj: száraz, érett bőrre.
Ligetszépe olaj:
érett bőrre.
Sárgabarackmag olaj: minden
bőrtípusra.
Szőlőmag olaj: zsíros és fiatal
bőrre, késlelteti a bőr öregedését.

