Mydło z Aleppo z glinką Rhassoul i olejkiem arganowym

Naturalne mydło z Aleppo jest produkowane z oliwy z oliwek z dodatkiem oleju laurowego. Prosty skład i naturalne hipoalergiczne składniki sprawiają, że mydła z Aleppo są polecane także do
pielęgnacji skóry z problemami dermatologicznymi oraz cery wrażliwej i skłonnej do alergii. Mydło z Aleppo wyróżnia się spośród innych mydeł dostępnych na rynku dzięki
następującym właściwościom:

jest hipoalergiczne
dzięki olejowi laurowemu posiada działanie antyseptycze i przeciwzapalne
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dzięki oliwie z oliwek doskonale nawilża i łagodzi skórę, odnawia film hydrolipidowy, oliwa posiada także właściwości regenerujące, uelastycznia skórę, wygładza ją.
ulega biodegradacji w 100%
nie zawiera sztucznych barwników, substancji konserwujących, zapachowych ani drażniących
nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego
nie jest testowane na zwierzętach

Mydło z Aleppo z dodatkiem glinki Rhassoul i olejku arganowego to wyjątkowy produkt, wykazujący szereg korzystnych właściwości pielęgnacyjnych. Oprócz oliwy z oliwek i oleju
laurowego zawiera dodatkowe naturalne składniki kosmetyczne.

Glinka Rhassoul / Ghassoul - jedyne na świecie znane złoża tego minerału znajdują się na skraju średniego Atlasu w Maroku i w Syrii. Jest ona wydobywana od wieków z kopalni w tamtych
regionach. Nazwa tej glinki to Ghassoul lub Rhassoul, od czasownika Rhassala , co oznacza po arabsku myć. Swoje działanie oczyszczające zawdzięcza bardzo skutecznemuwchłanianiu
zanieczyszczeń ze skóry i włosów, absorbuje także nadmiar łoju.

Glinka Rhassoul zawiera wyjątkowe bogactwo minerałów, m.in. magnezu, krzemu i wapnia, posiada doskonałe właściwości detoksykujące, dotleniające, kojące i wygładzające , Od
wieków używana jest przez Arabki do pielęgnacji skóry i włosów ze względu na swoje właściwości kosmetyczne:hamuje wydzielanie sebum, koi i regeneruje skórę, usuwa martwy
naskórek oraz zamyka pory.

Olejek arganowy - nazywany czasem “złotem Maroka” jest znany na całym świecie i wchodzi w skład kosmetyków z najwyższej półki. Posiada właściwości przeciwzmarszczkowe,
wygładzające, regenerujące, rewitalizujące i ochronne. Doskonale komponuje się z pozostałymi składnikami mydła i uzupełnia jego korzystne działanie na skórę.

Mydło to polecane jest do każdego rodzaju skóry, a szczególnie przydatne może być do codziennej pielęgnacji cery mieszanej, tłustej czy łojotokowej. Głęboko i dokładnie
oczyszcza skórę, a jednocześnie ją nawilża i regeneruje. Dobrze się sprawdzi także do mycia skóry wrażliwej i alergicznej, szczególnie jeśli wymaga dokładnego
oczyszczenia.
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