
Shea / Karité
ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΤΆΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΊΑ !
Το βούτυρο shea, το οποίο είναι επίσης γνωστό ως βούτυρο καριτέ, είναι ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα της Αφρικανικής Ηπείρου. Αυτό 
συλλέγεται από τους καρπούς των δέντρων Mangifolia (Butyrospermum Parkii), το οποίο αναπτύσσεται στη Δυτική Αφρικανική Σαβάνα. 
Το όνομά του σημαίνει «ζωή» και θεωρείται ιερό. Το δέντρο αυτό δεν καλλιεργείται και μεγαλώνει  μόνο σε άγρια βλάστηση.  Το δέντρο 
φτάνει σε ύψος από 10 έως 15 μέτρα και μπορεί να ζήσει για 300 χρόνια. Η ανθοφορία του αρχίζει  γύρω στην ηλικία των 50 ετών. Το 
δέντρο Magnifolia αρχίζει να αποδίδει καρπούς μετά από περίπου 15 χρόνια, αλλά μπορεί να περάσουν έως και 30 χρόνια για να φέρει μια 
ποιοτική σοδειά  ξηρών καρπών, με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες και λιπαρά οξέα. Οι καρποί είναι μικροί σε σχήμα οβάλ και σκούρο 
πράσινο χρώμα.  Ο πυρήνας τους είναι σε σχήμα  αμυγδαλωτού και ωριμάζουν από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Η συλλογή  και η 
επεξεργασία των καρπών Shea πραγματοποιείται μόνο από ενήλικες γυναίκες. Μόνο αυτές έχουν το δικαίωμα να θρυμματίζουν τους 
καρπούς έτσι ώστε να προετοιμαστεί το βούτυρο καριτέ. Οι ξηροί καρποί  αποξεραίνονται και αλέθονται σε πάστα. Αυτή η πάστα 
ζυμώνεται συνεχώς μέχρι να γίνει καριτέ βούτυρο - ένα καθολικό προϊόν περιποίησης της επιδερμίδας, που θεωρείται  «γυναικείος 
χρυσός».

Οι γυναίκες από την Μπουρκίνα Φάσο (χώρα της Δυτικής Αφρικής) το χρησιμοποιούν για να κάνουν μασάζ στα νεογέννητα μωρά. Επίσης 
πιστεύεται ότι η Βασίλισσα Νεφερτίτη της Αιγύπτου οφείλει το μεγαλείο της ομορφιάς της στην καθημερινή χρήση του καριτέ.

Το βούτυρο shea είναι εξαιρετικά πολύτιμο λόγω των συστατικών του και τα οφέλη που προσφέρει στο δέρμα. Η υψηλή περιεκτικότητα σε 
βιταμίνη Ε παρέχει προστασία από τις βλαβερές επιδράσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας και των ελευθέρων ριζών. Αυτό βοηθά στην 
πρόληψη της εμφάνισης των ρυτίδων, λειαίνει τις λεπτές γραμμές του προσώπου και εξουδετερώνει την πρόωρη γήρανση του δέρματος. 
Η βιταμίνη F δρα ως προστάτης του δέρματος. Έχει ισχυρή μαλακτική δράση στο τραχύ, ξηρό και φολιδωτό δέρμα. To βούτυρο Shea 
περιέχει επίσης μια σημαντική ποσότητα κινναμικού οξέος, μία ουσία που ενεργεί ως ένα φυσικό SPF 4.

Ο «Γυναικείος χρυσός» είναι πλούσιος σε ιχνοστοιχεία και λιπαρά οξέα - ίσες αναλογίες κορεσμένων και πολυακόρεστων λιπαρών οξέων. 
Περιέχει μεγάλες ποσότητες ελαϊκού οξέος (40-50%), στεατικό οξύ (40-50%), παλμιτικό οξύ (έως 10%) και λινελαϊκό οξύ (έως 2%). Όλα 
αυτά τα συστατικά είναι αναγκαία για τη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, την ελαστικότητα και τη ρύθμιση της σύνθεσης των 
λιπιδίων σε βάθος. Αυτά τα συστατικά τα οποία περιέχει το βούτυρο καριτέ είναι επωφελή για την ανανέωση των κυττάρων, την 
αποκατάσταση της κεράτινης στοιβάδας και καταπραΰνει την επιδερμίδα. Πιστεύεται ότι αυτό το βούτυρο είναι το καλύτερο για τη φροντίδα 
του δέρματος το χειμώνα, όπως και για μετά την έκθεση στον ήλιο καθότι το βούτυρο shea παρέχει την απαραίτητη υγρασία και τα 
θρεπτικά συστατικά σε κρύο και ξηρό κλίμα. Το βούτυρο Shea μπορεί να εφαρμοστεί όπου το δέρμα χρειάζεται ενυδάτωση.

Προϊόντα

06490

Θρεπτική κρέμα σώματος

Περιέχει οργανικό βούτυρο καριτέ, πλούσιο σε 
αναντικατάστατες για το δέρμα βιταμίνες А, Е και λιπαρά οξέα. 
 Η ελαφριά και μεταξένια υφή του,  διαλύεται χωρίς να αφήνει  
λιπαρά υπολείμματα. Ιδιαίτερα κατάλληλη για ξηρό και 
ευαίσθητο δέρμα .

200 ml

06465

Θρεπτική λοσιόν χεριών

Περιέχει οργανικό βούτυρο καριτέ, πλούσιο σε 
αναντικατάστατες για το δέρμα βιταμίνες А, Е και λιπαρά οξέα. 
 Η ελαφριά και μεταξένια υφή του,  διαλύεται χωρίς να αφήνει  
λιπαρά υπολείμματα. Ιδιαίτερα κατάλληλη για ξηρό και τραχύ 
δέρμα.
Χρήση: απλώστε σε καθαρά και στεγνά χέρια και κάντε μασάζ 
μέχρι την πλήρη απορρόφησή της.

75 ml

06500

Θρεπτική κρέμα ποδιών

Θρεπτική κρέμα ποδιών με οργανικό βούτυρο καριτέ, πλούσιο 
σε αναντικατάστατες για το δέρμα βιταμίνες А, Е και λιπαρά 
οξέα.  Η ελαφριά και μεταξένια υφή του,  διαλύεται χωρίς να 
αφήνει  λιπαρά υπολείμματα. Ιδιαίτερα κατάλληλη για ξηρό και 
τραχύ δέρμα.
Χρήση: απλώστε σε καθαρά και στεγνά χέρια και κάντε μασάζ 
μέχρι την πλήρη απορρόφησή της.

75 ml

06166

Θρεπτικό σαμπουάν για μαλλιά και 

σώμα

Σαμπουάν για μαλλιά και σώμα με απαλό και κρεμώδη αφρό, 
κατάλληλο για ξηρά δέρμα και μαλλιά. Εμπλουτισμένο με 
βούτυρο καριτέ, που μαλακώνει κι ενυδατώνει.
Χρήση: Απλώστε σε βρεγμένα μαλλιά και σώμα με κινήσεις 
μασάζ, στη συνέχει ξεπλύντε με άφθονο νερό. 

250 ml
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