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MORINGAÖLJY
PUHDISTAVA HOITOÖLJY KASVOILLE & HIUKSILLE/ HIUSPOHJALLE

100 % luonnonmukainen, yhden raaka-aineen tuote; sisältää vain puhdasta moringaöljyä!
Vegaaninen, ei lisättyjä hajuste-, väri- eikä säilöntäaineita. Ei eläinkokeita! Moringaöljy on pakattu
kierrätyslasista valmistettuun pulloon, jonka puuosa on nopeasti kasvavaa bambua.
- 100 % puhdas, raffinoimaton, vegaaninen, parabeeniton – ilman synteettisiä hajusteita,
mineraaliöljyjä tai säilöntäaineita.
- Ekologinen, kestävän kehityksen pakkaus.
- Puhdasta Moringapuun voimaa! Moringan monet käyttötarkoitukset sekä sen hyödyt ja tehot
huomattiin jo muinaisten egyptiläisten aikaan.
- Erityisen hyvä ihon epäpuhtauksille sekä rasvaiselle iholle.
- Ennaltaehkäisee aknea, vähentää ihoärsytystä, pehmentää ihoa sekä vähentää ryppyjen
muodostumista.
- Uudistaa ihoa tehokkaasti (palovammat, nirhaumat, aknearvet…).
- Kosteuttaa kuivaa päänahkaa tehokkaasti.
- Antaa silkkisen pehmeän pinnan iholle runsaan beheenihappopitoisuutensa vuoksi.
- A, B, C ja E-vitamiinit kosteuttavat intensiivisesti ihoa ja vilkastuttavat ihon luonnollista kollageenin
tuotantoa.
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- Öljyhappo (oleiinihappo) edistää tuotteen imeytymistä syvemmälle ihoon. Oleiinihapon ja Cvitamiinin antioksidanttisten ominaisuuksien vuoksi erittäin tehokas ja ihanteellinen hoitotuote
aikuiselle iholle! C-vitamiinilla on myös antibakteerinen vaikutus.
- Suojaa ihoa vapailta happiradikaaleilta sekä rauhoittaa ihon herkkyyttä vahvistamalla ihon omaa
suojakerrosta.
- Sinkki, rauta, kupari ja magnesium antavat terveen hehkun ja vahvistavat ihoa.

Käyttö: Imeytä muutama tippa puhtaalle iholle kasvovoiteen tapaan. Voidaan käyttää
herkistyneelle tai epäpuhtaalle ihoalueelle.
Toimii kasvoilla myös primerina→ moringaöljy vähentää oman ihon öljyn eri;ymistä.

http://www.4dream.fi/balmyou/
Suositushinta: Balmyou moringaöljy, 20 ml, 22,00-27,00 €
Tiedustelunumero: 040 961 8225 / info@4dream.fi
Saatavuus: ekoliikkeet, luontaistuotekaupat, lifestyle myymälät, kauneushoitolat sekä ekokampaamot
http://www.4dream.fi/balmyou/jalleenmyyjat/
Painokelpoiset kuvat: https://showroom.whynotpr.fi/product/9681/balmyou-moringaoljy-20-ml

balmyou on nuori saksalainen tuotebrändi, joka tuottaa korkealaatuista, raffinoimatonta ja kylmäpuristettua, Nilotica
karitevoita Ugandasta. balmyou:ssa yhdistyy terveys ja kauneus luontoon, kestävään kehitykseen sekä sosiaaliseen
vastuuseen tuotteen tuotannossa. balmyou on kosmetiikan yksinkertaisuuden ja puhtauden puolestapuhuja. Haluamme
saada kosmetiikan käyttäjiä siirtymään luonnonkosmetiikkaan. Mielestämme nämä tuotteet on tuotettava kestävää
kehitystä, ekologisuutta ja sosiaalisuutta kunnioittavalla tavalla. Siksi mottomme on: ”protect your skin. protect your
planet“.
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