ØKOLOGISKE NÆRINGSSTOFFER I ORGANIC BOOST

Økologisk Aloe Vera Barbadensis. Gelen indeholder ca. 75 aktive stoffer, der
i over 1000 år har gjort Aloe Vera til en yderst eftertragtet medicinsk plante. Det
middel Kleopatra gav æren for sin skønhed. Der forskes i dag intenst i Aloe
Veraens lindrende og sårhelende (= celleopbyggende) egenskaber.
Økologisk Hybenkerneolie. Meget rig på naturligt vitamin A og C og
umættede fedtsyrer. Dokumenteret effekt mod rynker, pigmentpletter og ar
(også fra acne), som især menes at skyldes hybens særlige type A-vitamin,
tretinoin. Regenererer, beskytter og øger hudens elasticitet.
Økologisk Macadamianøddeolie. Rig på antioxidanter, specielt vitamin E og
på palmitoleic syre, en fedtsyre, der svarer til hudens eget sebum (fedtstof), og
som normalt reduceres med alderen. Nærende, beskyttende og blødgørende.
Økologisk Gulerodsolie. Anbefales især til moden, tør, sensitiv eller solskadet
hud. Beskyttende og opstammende og modvirker solskader. Kraftig antioxidanteffekt fra vitamin B, C og E og specielt en række carotenoider, som der er
identificeret over 600 forskellige typer af i naturen.
Økologisk Granatæbleolie. Rig på polyphenoler og anthocyanidiner. Stærk
antioxidativ og antiinflammatorisk effekt. Beskytter huden mod nedbrydning
forårsaget af solens UVB-ståling, også kaldet photoaging, og øger produktionen
af collagen. Beskyttende, regenererende, opstrammende og plejende.
Økologisk Sesamolie. En mild blødgørende og fugtgivende olie med højt
niveau af flerumættede fedtsyrer og vitamin E samt B vitaminer. Hæmmer frie
radikaler og danner en barriere på huden, der virker som svag naturlig
solbeskyttelse (faktor 2-4).
Økologisk Boragoolie. Har højt niveau af gammalinolensyre (GLA=20-24%),
som kroppen behøver for at danne prostaglandiner. Mangel på disse vil
hæmme cellernes næringstilførsel og gøre huden mere lysfølsom og forårsage
tørhed og for tidlige rynker.
Økologisk Avocadoolie. Har et højt indhold af lecitin, carotener, vitamin A, B,
D og E. Plejende, beskyttende, regenererende og meget fugtbevarende.
Økologisk mandelolie. Mild og plejende olie, der får huden til at føles blød,
glat og smidig. Indeholder værdifulde mineraler og E vitamin. Danner en
barriere, der holder på hudens fugtighed.
Økologisk Jojobaolie. Blødgørende og beskyttende. Indeholder sebumidentiske fedtsyrer og fedstsyren mysteric syre, der har helende og antiinflammatorisk effekt og desuden giver en svag naturlig solbeskyttelse (ca.
faktor 4).
Økologisk Tidselolie. Indeholder op til 80 % linoleic syre, en essentiel omega6 fedtsyre, der spiller en vital rolle i hudens vedligeholdelse.

