Suchy olejek do ciała to letni niezbędnik
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Pozostawia skórę głęboko nawilżoną, pięknie pachnącą, w odcieniu złota – powodów, dla
których konsumenci uwielbiają suchy olejek do ciała, jest wiele. Oto, jakie właściwości
posiada ten kosmetyczny must have na plażę i jakie składniki cenione są w nim najbardziej.
Bogate w oleje i ekstrakty roślinne kosmetyki stanowią atrakcyjną alternatywę dla balsamów,
mleczek i maseł do ciała. Szczególną popularność zdobywają latem – delikatnie rozświetlają skórę,
podkreślając opaleniznę. Suchy olejek do ciała przypadnie do gustu fankom produktów
pielęgnacyjnych o nietłustej formule.
Kosmetyk o lekkiej, jednolitej konsystencji nie pozostawia nieprzyjemnego uczucia lepkości,
ponieważ wchłania się w głąb skóry podczas aplikacji. Olejek chroni przed szkodliwymi czynnikami
zewnętrznymi oraz skutecznie zapobiega odparowywaniu wody dzięki zawartości emolientów –
składników, które tworzą na powierzchni skóry barierę okluzyjną.
Jakich składników szukać w suchym olejku i dlaczego?
Suche olejki, bez których coraz więcej konsumentów nie wyobraża sobie wypoczynku na plaży,
polecane są do każdego typu skóry. Bogactwo składników nawilżających sprawia, że nawet

odwodniona, z uszkodzonym płaszczem hydrolipidowym skóra odczuje ulgę.
Czego dodatkowo możemy spodziewać się po tym kosmetyku i które jego komponenty są najbardziej
cenne?
Poprawa kolorytu – wyciąg z marchwi, neutralizującej wolne rodniki i rozjaśniającej skórę,
wspomaga walkę z przebarwieniami. Właściwości wyrównujące koloryt wykazuje również olejek z
annato, który jest silnym antyoksydantem
Działanie anti-aging – w spowolnieniu procesów starzenia się skóry pomogą ekstrakty z
rozmarynu, gardenii i pomidora, które hamują utlenianie lipidów błon komórkowych. Na tych
roślinnych wyciągach bazuje olejek Huile Benefique od Biologique Recherche
Regeneracja skóry – bogate w witaminy i minerały składniki, takie jak olej sezamowy, z pestek
moreli i olejek ylang-ylang odżywiają skórę, zapewniając jej zdrowy, promienny wygląd.
Jak używać?
Suchy olejek najlepiej jest użyć po nałożeniu warstwy kremu z filtrem. Sprawi, że skóra będzie
miękka w dotyku i pięknie rozświetlona złotym odcieniem. Produkt o nietłustej konsystencji można
także z powodzeniem stosować na włosy.
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