Centrum Serwisowe TianDe | TianDe Market
Sztyft kryształowy „Natural Veil”, 60 g
http://mytiande.pl/produkt/sztyft-krysztalowy-natural-veil-60-g

Cena

53.50 PLN

Cena netto

43.50 PLN

Dezodoranty - środki, które zawierają dodatki dezynfekujące i bakteriobójcze
neutralizujące zapach potu lub zmniejszające jego wydzielanie. Dezodoranty likwidują
mikroorganizmy powodujące nieprzyjemny zapach. Zawierają triklozan, chlorcheksydynę,
farnesol terpenowy, monolaurynian glicerylu. Jedne z tych ingredientów nie pozwalają
mikrobom się rozmnażać, inne - po prostu je zabijają. W dezodorantach ostatniej
generacji, które nazywane są antyperspirantami, zawarte są sole glinu blokujące działanie
gruczołów potowych, kosztem czego zmniejsza się ilość wydzielanego potu.
Wykorzystanie tych substancji często doprowadza do rozwoju kaszaków - nowotworów
łagodnych, które powstają w wyniku niedrożności przewodu wydalającego gruczołu
łojowego. Kaszaki są usuwane za pomocą zabiegu chirurgicznego. A przecież środki
informacji masowej na wyścigi proponują nam te środki. Czy istnieje alternatywa?
Oczywiście!
Na Wschodzie ludzie przez wieki korzystali z czystych naturalnych kryształów w celu
pozbycia się nieprzyjemnych zapachów i utrzymania świeżości. Uważa się, że pierwszy
fakt zastosowania naturalnych kryształów został odnotowany w starożytnych Chinach
mniej więcej w I wieku p.n.e. Naturalne kryształy glinowo-potasowego ałunu były
wykorzystywane jako środek ściągający i podsuszający, rozdrobniony na puder ałun
występował w charakterze pierwszego dezodorantu.
Kryształowy dezodorant "Natural Veil", to w 100% naturalny produkt pochodzenia
wulkanicznego, posiadający naturalne właściwości bakteriostatyczne. Nie ma własnego
zapachu i nie zawiera substancji zapachowych. Całkowicie nieszkodliwy dla organizmu.
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Nie zawiera dodatków chemicznych. Dezodorowanie ciała, to bynajmniej nie jedyne
zadanie, które może spełniać naturalny dezodorant "Natural Veil". W postaci roztworu
wodnego kryształowy dezodorant może być stosowany zewnętrznie do płukania,
przemywania i robienia irygacji przy stanach zapalnych skóry i śluzówek, jako środek
przeciw pleśniawkom i opryszczce, przy paradontozie i skazie krwotocznej dziąseł. Oprócz
tego, dezodorant "Natural Veil" łatwo usunie nieprzyjemne zapachy z Twoich rąk.
Zalety dezodorantu "Natural Veil" to:
1. Bezpieczna ochrona przed nieprzyjemnym zapachem.
2. Bez zapachu. Hipoalergiczny.
3. Zabija bakterie wywołujące zapach potu.
4. Nie przenika do organizmu.
5. Nie narusza procesów pracy skóry (ciało oddycha).
6. Uniwersalny: odpowiedni zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet.
7. Usuwa podrażnienia skóry.
8. Nie pozostawia śladów na ubraniu.
9. Okres ważności: 1-1,5 roku.
10. Zastępuje 5-8 antyperspirantów (bardzo wydajny).
W składzie dezodorantów TianDe zawarty jest ałunit. To przezroczysty minerał solny o
barwie białej lub szarej, który jest stosowany w celu uzyskania ałunu - tlenku glinowego
soli potasowych. Znane są złoża ałunitu w Rosji, Azerbejdżanie, Ukrainie, USA, Chinach,
Australii, Iranie i Meksyku. W życiu codziennym jest wykorzystywany jako dezodorant
naturalny. Jego działanie antybakteryjne jest większe niż zwykłych dezodorantów i
antyperspirantów chemicznych. Do wykorzystania wystarczy zwilżyć ałunit wodą i nanieść
na skórę dla utworzenia powłoki antybakteryjnej.
Przeznaczenie: Kryształowy dezodorant zapewnia świeżość w ciągu długiego czasu,
likwiduje stany zapalne oraz swędzenie po ugryzieniu komarów i muszek. Nadaje się do
wykorzystywania w ciągu całego roku. Przy tym nie istnieje ryzyko związane z zatkaniem
się porów, gruczołów potowych, podrażnienia od komponentów chemicznych.
Zalecany dla każdego rodzaju skóry niezależnie od wieku.
Sposób użycia: Należy stosować jeden raz dziennie - nanosić na czystą skórę w
miejscach zwiększonego wydzielania potu.
Opakowanie: 60 g.
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