
Косметика з далеких країн

       

Косметика з далеких странС відпочинку в далеких країнах можна привезти не тільки
сувеніри, а й чудову натуральну косметику, яку з давніх часів місцеві красуні
використовують для догляду за собою.

  

Отже, куди ви вирушаєте у подорож?

  

Греція
Вибравши відпочинок в Греції, постарайтеся придбати косметику на основі безцінного
оливкового масла. Один з рекомендованих варіантів – косметичне мило. Варто недорого,
не містить зайвих добавок, приємно пахне, а головне – дбайливо очищає шкіру. До речі,
таке мило можна використовувати не тільки для догляду за шкірою обличчя та тіла, але і
для миття волосся.

  

Єгипет
Побувавши на відпочинку в Єгипті, буде просто соромно не придбати знамениті ефірні
масла або косметику на їх основі. Тут можна знайти найрізноманітніші масла, причому не
тільки ті, які використовуються в косметичних цілях. Багато натуральні масла володіють
цілющими якостями і застосовуються для лікування запальних процесів, усунення
больових синдромів, регулювання тиску і т.д. Також не забудемо, що ефірні масла
входять до складу парфумерії, в тому числі і самих дорогих, елітних парфумів.

  

Туреччина
Залишаючи гостинну Туреччину, прихопіть з собою косметичні засоби на основі
коричневої глини, якою так багата Туреччина. Цей різновид глини містить багато
необхідних нашому організму елементи, тому її охоче включають до складу різноманітної
косметичної продукції. Шампуні з коричневою глиною перешкоджають випаданню
волосся, маски для обличчя знімають запалення, а кошти для тіла допомагають боротися
з целюлітом.

  

Таїланд
Можливо, гель з алое вера комусь здасться занадто незначним придбанням, але якщо ви
привезете цей косметичний сувенір з Таїланду, то зможете бути абсолютно впевнені в
натуральності і чудо-силі цього продукту. Такий гель прекрасно захищає шкіру від впливу
шкідливих факторів навколишнього середовища і володіє чудовими поновлюючими
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властивостями.

  

Марокко
Ще більш ефективну регенерацію шкіри гарантують косметичні продукти, до складу яких
входить Арганова масло. А його можна привезти з подорожі по Марокко, адже не дарма
цей продукт ще називають «марокканським золотом». В аргановою маслі ви знайдете
велику кількість вітамінів, антиоксидантів та інших корисних речовин, які сприяють
омолодженню і відновленню шкіри і волосся.

  

Індію
Якщо ви подорожуєте по Індії, обов’язково купите там натуральне кокосове масло, яке
ви зможете додавати практично в будь-які косметичні засоби по догляду за собою або
використовувати в якості самостійного продукту. Натуральне кокосове масло в Індії
продається в маленьких баночках і має дуже густу консистенцію. Удома ви зможете
розтопити масло на теплій водяній бані і застосовувати його для живлення шкіри і
волосся.

  

Ізраїль
З Ізраїлю туристи в обов’язковому порядку привозять чудодійні солі Мертвого моря.
Вони мають безліч корисних якостей і використовуються як для лікування, так і в
косметичних цілях. Також Ізраїль пропонує різноманітну косметичну продукцію на основі
солей Мертвого моря, тому багатство вибору вам забезпечено!
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