Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)
SPAKARE – Szépségápolás kender olajjal
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1. Mi a kender olaj?
A kender olajat a Cannabis sativa nevű növény magjából nyerik ki.
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2. Mitől jobb a kender olaj a többi, a kozmetikai piacon lévők közül
(például az argán olajnál)?
A kender olaj nagy mennyiségben tartalmaz többszörösen telítetlen
zsírsavakat, melyek javítják a haj és a bőr állapotát, elősegítik, hogy
kellően hidratált, táplált legyen és védelmet biztosít a korai öregedés
ellen).
Ez az egyetlen növény, mely az ideális 3:1 arányban tartalmaz
omega-6 és omega-3 esszenciális zsírsavakat.
Ez az arány határozza meg az optimális, hosszú távú jótékony hatást a
bőr számára.
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3. Milyen előnyei vannak a SPAKARE termékek használatának?
A Revitalizáló sampon segít fenntartani a haj természetes nedvességét,
fényét és a kellő tápanyagot számára.
A Hajkondicionálóban található tengeri alga védőréteget képez a hajon.
Ez megkönnyíti a fésülködést, a hajcsomók kisimítását.
A testápoló és a tusfürdő egy kellemes és friss illatot hagy a bőrön,
hosszantartó puhaságot és lágyságot kölcsönözve.
A testápoló E-vitaminnal, shea vajjal, bársonyvirággal és B5
provitaminnal segíti elő a bőröregedési folyamatok lassítását és csökkenti
a bőrproblémák kialakulásának esélyét.
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4. A kender olaj ugyanazt a kémiai vegyületet tartalmazza, mint a
marihuana?
Ez az olaj olyan egyedülálló összetevőket tartalmaz, mint a fitin és a
cannabidiolsav.

Ugyanakkor
a
SPAKARE
kozmetikumban
nincs
THC
(tetrahydrocannabinol), a friss cannabis levélben és a marihuana-ban
található pszichoaktív anyag.

GYIK

5. Milyen gyakran használjam a SPAKARE Revitalizáló sampont?
A magas tápanyagtartalmú, koncentrált összetevőket tartalmazó
Revitalizáló sampon alkalmas minden hajtípus ápolására, akár
naponta.
Miután felvitte a sampont a nedves hajra, mossa és masszírozza át a
hajat és a fejbőrt. Ezután alaposan öblítse le.
Folyamatos használat mellett haja hidratált, puha és rugalmas lesz,
valamint optimalizálhatja a fejbőr faggyúkiválasztását.
6. Bármilyen hajtípusra alkalmas ez a sampon?

A sampon minden hajtípusra alkalmazható, például száraz, töredezett,
igénybevett hajra is, valamint kiváló a különböző fejbőrproblémák
enyhítésére is.
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7. Mi a Tápláló haj kondicionáló különlegessége – használhatom
naponta?
A magas tápanyagtartalommal és hidratáló tulajdonságokkal rendelkező
összetevőinek köszönhetően ez a SPAKARE hajkondicionáló teljesen
alkalmas napi használatra, bármely hajtípusra (akár száraz, töredezett
hajra is).
A kender olaj elősegíti a haj nedvességének természetes egyensúlyát,
ezáltal a haj táplált és ragyogó lesz.
Továbbá, a tengeri algának köszönhetően, a haj „csúszós” lesz, így
könnyen kezelhetővé/fésülhetővé válik, folyamatos használat mellett.
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8. A Hidratáló testápoló balzsam hagy a bőrön a felvitel után egy
filmréteget?
A testápoló balzsam shea vajat tartalmaz, mely gazdag különleges
összetevőkben.
Hagyományosan, az Afrikában élő nők hajuk és bőrük megóvására
használják.
Felszívódás után a shea vaj egy kellemes védőréteget képez, mely
selymesen lágy és illatos.
Ugyanakkor nem tömíti el a pórusokat, így a bőr szabadon lélegezhet.
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9. Milyen bőrtípusra ajánlott a testápoló balzsam használata?
A balzsam kiváló normál és száraz bőr mindennapos ápolására.
Hosszantartó hidratáltságot biztosít a száraz és az érzékeny bőr számára
is, valamint kiváló az ekcémás, pikkelysömörös és pattanásos bőr
ápolására is.
Finoman ápolja a bőrt, puhává, simává varázsolja azt anélkül, hogy
zsírossá, ragacsossá tenné.
10. A hagyományos, olcsó tusfürdők gyakran kiszárítják bőrömet.
Milyen előnyei vannak a SPAKARE Frissítő tusfürdőnek?
SPAKARE Frissítő tusfürdő lágyan frissít és tisztít anélkül, hogy
kiszárítaná a bőrt.
Kellemes illatú, hidratálja, frissíti és puhítja a bőrt. Gyengéd
tulajdonságainak köszönhetően kiváló az érzékeny és problémás bőr
ápolására is.
Használatkor vigyen fel megfelelő mennyiséget a nedves bőrre, majd
mosakodás után alaposan öblítse le.
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Tiens Spakare termékcsalád

