ARAD Natural Beauty
Ochranný krém na ruce 250 ml
SPECIÁLNÍ NABÍDKA
Ochranný krém na ruce obsahuje 26 léčivých minerálů Mrtvého moře, snižuje intenzitu
a v některých případech pak zcela odstraní již existující alergické reakce pokožky i
dermatitidy, urychlí hojení drobných poranění rukou. Stimuluje rehydratační proces
pokožky, je nemastný a jemně parfémovaný.
Čím je kosmetika z Mrtvého moře ARAD Natural Beauty jedinečná oproti
ostatním?
Mrtvé moře má průměrnou slanost 345 g soli / l vody, což je asi desetinásobek
v porovnání s ostatními moři a oceány. Geograﬁcké podmínky Mrtvého moře,
jeho malá plocha a nadprůměrné odpařování vody, umožňují vysokou
koncentraci dalších minerálních látek, blahodárně působících na lidské zdraví.
Takovou, která je jinde ve světě přírodními cestami prakticky nedosažitelná.
Kosmetika z Mrtvého moře ARAD Natural Beauty obsahuje řasu Dunaliella
Algae (tzv. přežívající mořská řasa), rostoucí pouze v mořích s vysokou
salinitou. Ta je přírodním zdrojem vitamínů A, C, E, beta-karotenu a lanolinu
obnovující pružnost kůže, vyživuje ji a chrání před slunečními paprsky.
To vše jsou důvody, proč se pobyt u Mrtvého moře stal tak blahodárným
pro lidský organismus. V kosmetice s minerály z Mrtvého moře ARAD
Natural Beauty to nejlepší z něho přinášíme k vám domů.
75,00 Kč
bez DPH

ÚČINKY MINERÁLŮ MRTVÉHO MOŘE NA LIDSKÝ ORGANISMUS
Minerální látky se podílejí na struktuře pojivových a podpůrných tkání a jsou součástí hormonů a
enzymů, které jsou odpovědné za naše životně důležité biochemické procesy. Stárnutím kůže se
vyčerpává hladina minerálů v jednotlivých vrstvách kůže a snižuje se tak schopnost jejich hydratace.
Minerály, vstřebávané do kožních buněk, zvyšují nitrobuněčný objem vody a doplňují vodou kožní tkáň
zevnitř. Udržení vyvážené vodní zásoby v buňkách je významným faktorem. Na vašem zdraví a
dobrém vzhledu se kosmetika ARAD Natural Beauty podílí obsaženými 21 minerály.
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