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RAW SHEA BUTTER UNREFINED ORGANIC

Rating: Not Rated Yet
Giá:
80,000 VN?
Gi?m:

Ask a question about this product

Chi ti?t
Afirica Shea butter - Organic & Raw Unrifined

Share: 100g - 80k / 200g - 150k
Liên h? ?? có giá t?t khi mua s? l??ng l?n

Shea butter là m?t ch?t béo t? nhiên h?i vàng ho?c màu ngà voi ???c chi?t xu?t t? h?t c?a cây h?t m? châu Phi (Vitellaria paradoxa) b?ng cách nghi?n, ?un sôi và khu?y ??u. Nó ???c s? d?ng r?ng rãi trong m? ph?m nh? kem d??ng ?m ho?c kem d??ng da.

Shea butter b?o v? làn da tránh tác h?i c?a môi tr??ng và các g?c t? do có h?i. Nó ch?a vitamin A và E, và ?ã ch?ng minh c? hai ??c tính kháng khu?n và ch?ng viêm

Shea butter có th? s? d?ng trong:
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- S?n ph?m ch?ng n?ng: Shea có tác d?ng ch?ng n?ng nh?, b?o v? da tr??c tác h?i c?a tia UV

- D??ng ?m cho c? m?t, body và m?t: Giúp làm gi?m n?p nh?n, v?t s?o nh?, v?t ??m màu trên da do tu?i tác và d??ng ?m sâu cho da

- Lipbalm: Shea th??ng là thành ph?n chính trong các lo?i kem d??ng môi

- T?o ki?u tóc: L?y 1 l??ng nh?, chà xát trong lòng bàn tay cho shea tan, sau ?ó vu?t nh? lên t?ng l?n tóc còn ?m. ?? khô s? giúp tóc vào n?p, m?m m??t

- D??ng ?m sâu cho tóc và ?i?u tr? da ??u: Dùng 1 l??ng v?a ?? massage nh? nhàng chân tóc và da ??u. ? trong vòng 30 phút. Sau ?ó g?i và x? bình th??ng s? giúp mái tóc kh?e và bóng m??t

- Làm m?m ?ôi chân: Massage shea butter nh? nhàng tr??c khi ?i ng?. Bu?i sáng th?c d?y b?n s? có ?ôi chân m?n màng, m?m m?i

- Làm d?u bàn tay khô n?t trong th?i ti?t mùa ?ông

- ?i?u tr? m?n tr?ng cá, viêm da, v?y n?n trên da

?ánh giá
Ch?a có ?ánh giá cho s?n ph?m này. Hãy ??ng ký tài kho?n ?? ?ánh giá.
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