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Něžný pan Moringa detailní složení
2.6.2020

Ingredients

Butyrospermum Parkii Butter BIO (bambucké máslo), Moringa Oleifera Seed Oil (moringový olej), Prunus Amygdalus
Dulcis Oil BIO (mandlový olej), Avena Sativa Kernel Extract (ovesný extrakt), Cymbopogon Martinii Oil BIO (EO
palmarosa), Helichrysum Italicum Flower Oil (EO slaměnka), Tocopherol (přírodní vitamín E), Copaifera Officinalis Resin
Oil (EO kopaiba), Lavandula Angustifolia Oil BIO (EO levandule), Helianthus Annuus Seed Oil (slunečnicový
olej), Boswellia Carterii Gum Oil BIO (EO kadidlo), Citral*, Geraniol*, Limonene*, Linalool* 

 * přirozené složky obsažených éterických olejů

Bambucké máslo natur LZS, BIO

Dokonale pečuje o citlivou pleť, neboť jeho nejčistší podoba získávaná z ořechů stromů Shea tree (máslovník) obsahuje
extrémně vysoký obsah živin, zejména pak allantoinu. Allantoin výrazně podporuje hojení a zklidnění pokožky.

Mandlový olej LZS, BIO

Olej získaný z jader sladkých mandlí je s velkou oblibou používán i na tu nejcitlivější pokožku (např. u miminek). Obsahuje
značné množství minerálů a vitamínů (zejména A, E a F), je tedy velmi vyživující. Dobře se vstřebává bez zanechání pocitu
mastnoty, zklidňuje podráždění a pokožku účinně regeneruje.

Moringový olej LZS

Moringa olejodárná (Moringa oleifera) pochází z Indie, ale v současnoti je pěstována v mnoha tropických a subtropických
oblastech. Je totiž považována za nejbohatší plodinu, co do množství antioxidantů, minerálů, vitamínů a aminokyselin.
Moringový olej se velmi snadno a hluboko vstřebává, kde kůži vyživuje, hydratuje, zpevňuje a celkově vitalizuje. Buňky
stimuluje k silné regeneraci a tvorbě kolagenu. Zpravidla není alergenní a velmi dobře jej snáší podrážděná a ekzematická
pokožka, kterou zklidňuje a hojí, tlumí svědění a zesvětluje zčervenání. 

Slunečnicový olej LZS

V tomto případě není přidán cíleně pro svoje účinky, ale je součástí jednoho z extraktů a ve výrobku je ho stopové množství.

Aktivní ovesný extrakt

Čistý aktivní extrakt ze semen ovsa má silné hojivé a regenerační účinky na kůži. Velmi rychle a snadno se vstřebává a kůži
dodává chybějící ceramidy, fosfolipidy a další životodárné látky. Zpomaluje tak proces stárnutí buněk, dokáže pokožce
navrátit pevnost, pružnost a zdravý vzhled. Zklidňuje podráždění a obnovuje správné funkce pokožky, včetně jejího
bariérového působení. Látka je certifikována k použití v přírodní kosmetice, Ecocert a Cosmos.

Éterický olej kadidlo BIO

Kadidlo, jakožto vonná pryskyřice, je velmi dobře známé pro své duchovní očistné až meditativní účinky. Na kůži působí
protizánětlivě, zklidňuje ji a regeneruje. Je typické svou pryskyřičnou vůní čerstvé borovice s jemnými tóny citrusů, dřeva a
koření.

Éterický olej kopaiva

Éterický olej kopaiva je vyráběn parní destilací olejopryskyřice, která spontánně vytéká ze stromu kopaifera (Copaifera
paupera), jehož domovinou je jihoamerická Amazonie a kde ji tradičně využívají indiání pro její léčivé a blahodárné účinky.
Kopalová pryskyřice a esenciální olej z ní je stimulační, protizánětlivý a poradí si i s mnohými plísněmi. Hojí různorodá
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poranění a podráždění kůže, ale využívá se i při léčbě psoriázy, leshmaniózy a ekzémů. Kůži zjemňuje, zvláčňuje a
zklidňuje. Navíc krásně voní.

Éterický olej levandule BIO

Extrémně jemný a čistý olej získaný z rostlin rostoucích na úpatích francouzských Alp. Má silné antimikrobiální vlastnosti a
snižuje podráždění.

Éterický olej palmarosa BIO

Další z řady olejíčků vhodných pro péči o podrážděnou pokožku, neboť svými antivirotickými, antibakteriálními a
antiseptickými účinky přispívá k rychlému hojení ranek a celkové regeneraci. Pleť příjemně tonizuje.

Éterický olej slaměnka

Tento vzácný éterický olej s medově teplou vůní má silné regenerační a hydratační účinky, posiluje tvorbu kolagenu v
buňkách a opět působí proti volným radikálům. Urychluje vstřebávání otoků, podlitin a modřin.

Přírodní vitamín E čili tocopherol

Vitamín E je poměrně silný antioxidant, pomáhá tedy pokožce vypořádat se s volnými radikály a energií z UV záření. V
přírodních kosmetických výrobcích má díky této vlastnosti funkci konzervantu, neboť prodlužuje jejich životnost.
Používáme tocopherol pouze té nejvyšší kvality, extrahovaný z GMO free slunečnicového oleje.


