LINHA VIDA
1169 – Máscara Corporal com Lama
Negra & Oliva - 280g

Máscara corporal que auxilia na revitalização da pele e ativa a circulação sanguínea. Apresenta efeitos suavizantes,
absorvente e antiestresse. Purifica e desintoxica a pele.
Estimula o metabolismo celular. Altamente hidratante,
combate e elimina as impurezas, deixando a pele renovada, suave , extremamaente macia e com uma sensação
de limpeza .
ATIVOS
Argila
As argilas são componentes de origem mineral, coletadas
diretamente do solo e compostas, geralmente, por
alumínio, sílica e água. Têm como origem as rochas sedimentares que se desmancham ao longo dos milhares de
anos sob os efeitos dos processos climáticos.
Neste percurso, a argila recolhe metais e componentes
característicos do terreno em que se
encontra, sofre ação das águas e dos compostos orgânicos presentes em cada microrregião.
Sendo assim, pode-se dizer que cada argila é única! São
anos e anos a espera de uma composição exclusiva da

terra, da água e dos processos climáticos que ocorreram
em determinado local. Usada há muito tempo como
tratamento medicinal alternativo, também é indicada
para tratamentos estéticos para o corpo, pele e cabelo,
por desempenhar importante papel na formação
do colágeno e do tecido conectivo.
Algumas propriedades da argila: combate a oleosidade
e a acne da pele. Tem ação adstringente, tonificante e estimulante. Acelera processos de cicatrização. Devido a alta
concentração de Silício, a argila também desempenha
importante papel na formação do colágeno.
Argila Preta
É a mais nobre de todas, pode ser encontrada também
como lama vulcânica. É muito utilizada para desintoxicação da pele.
Possui ação suavizante, absorvente e antiestresse. Devido
ao alto teor de alumínio e silício e baixo percentual de
ferro, pode ser usado tranquilamente na cosmética.
Possui efeito revitalizante, cicatrizante, facilitando
a absorção dos princípios ativos pela pele.
Pantenol
O Pantenol, ou pró-vitamina B5, estimula a proliferação
celular e auxilia na reparação de tecidos lesados
e dermatites.
Possui efeito hidratante, suavizante e cicatrizante. Acalma
irritações cutâneas, melhora a elasticidade da pele.
Fruto da Oliveira
Possui propriedades hidratantes , suavizantes e calmantes.
Auxilia no tratamento de pele agredida. Ideal para peles
mais ressecadas.
MODO DE USAR
Aplicar no corpo sobre a pele seca massagenado suavemente. Deixar agir po 10 minutos e retirar completamente
com água morna, cuidando para não deixar resíduos
sobre a pele.

