Глина Мултані Мітті Chandi
Лікувальна глина Мултані Мітті (Multani Mitti, Fuller's earth) - особливий
вид глини, традиційний індійський засіб для догляду за шкірою і волоссям.
З порошку Мултані Мітті роблять очищаючі маски для обличчя, які
незамінні для догляду за жирною шкірою, в боротьбі з акне, збільшеними
порами і чорними цятками. Такі маски вирівнюють рельєф і відбілюють
шкіру, видаляють ороговілі клітини і нормалізують роботу сальних залоз.
Мултані Мітті покращує колір шкіри, омолоджує і робить її гладенькою.
Ідеально підходить для жирної шкіри, а для сухої рекомендується
додатавати до глини трохи олії. Високий вміст мінеральних речовин
дозволяє використовувати Мултані Мітті для зміцнення нігтів і волосся.
Порошок Мултані Мітті можна також використовувати в якості сухого
шампуню та пілінгу для тіла.
Мултані Мітті є потужним антибактеріальним засобом, виводить токсини.
Глина зменшує біль у суглобах, знімає запалення.
Спосіб застосування: розвести необхідну кількість глини водою кімнатної
температури, перемішати до утворення однорідної маси. Нанести на шкіру
та зачекати до повного висихання глини (15 хвилин), змити теплою водою.
Склад: 100% глина Мултані Мітті (Fullers Earth).
Вага: 100г.

Порошок амли Chandi
Амла (Officinalis Emblica) - омолоджуюча аюрведична рослина, яка є
джерелом вітаміну С, білків, вуглеводів, заліза, клітковини, фосфору та
інших поживних речовин.
Це відомий в Індії засіб для зміцнення волосся. Порошок амли може
використовуватись для приготування масок для волосся, додаватись до
фарб, входити до складу лікувальних засобів проти лупи. Амла живить
волосся і шкіру голови, зміцнює волосяні цибулини, покращує кровообіг,
сприяє усуненню лупи і захищає від інфекцій. Робить волосся сильним,
блискучим і шовковистим, надає більш насичений відтінок і підсилює
природний колір волосся. Ефективний засіб, що захищає від передчасної
появи сивини і випадіння волосся. Використовується для лікування
пошкодженого волосся та профілактики здорового.
Порошок амли можна також додавати до складу масок для обличчя.
Спосіб застосування: розвести необхідну кількість порошку теплою водою,
перемішати до утворення однорідної маси. Нанести на шкіру або волосся
масажними рухами, витримати 10-60 хвилин, змити теплою водою.
Склад: 100% порошок амли (Officinalis Emblica).
Вага: 100г.

Порошок басми Chandi
Басму отримують з листя індигофери (Indigofera tinctoria) – це натуральний
барвник, що містить біологічно активні речовини та вітаміни.
У давні часи басмою фарбували волосся, брови, вії і навіть одяг;
використовували в якості
чорнил, в медичних та косметичних цілях. Природність барвника та його
властивості роблять
басму унікальною фарбою, яка стимулює ріст волосся, покращує його
структуру та усуває лупу. Сама басма має синьо-зелений відтінок, тому її
використовують разом з хною. Така фарба — ідеальний варіант для людей
з підвищеною чутливістю до хімічних компонентів звичайних фарб для
волосся. Індигофера також відома своїми бактерицидними та
протизапальними властивостями.
Приготування суміші та нанесення фарби:
Не рекомендується фарбувати волосся тільки басмою. Обов'язково
додавайте в суміш хну - вона нейтралізує синьо-зелений відтінок.
Приклади пропорцій суміші басми і хни:
- для чорного кольору: 2 частини басми і 1 частина хни;
- для каштанового кольору: 1 частина басми і 1 частина хни;
- для золотисто-бронзового кольору: 1 частина басми і 2 частини хни;
- для русявого кольору: 1 частина басми і 1 частина хни, з меншою
витримкою на волоссі.
Чим довше тримати суміш на волоссі, тим темнішим і насиченішим буде
відтінок.
Можна змішувати басму і хну у зазначених вище пропорціях, а можна
наносити їх окремо, по черзі (пропорції зберігаються). Поетапне
фарбування дає більш холодні кольори - природний русявий, коричневий і
шоколадний, без рудого і золотистого блиску.
Перед початком фарбування вимийте та злегка висушіть волосся. Під час
фарбування використовуйте рукавички.
Розведіть необхідну кількість порошку теплою водою (60-70 °C) та
розмішайте до однорідної маси середньої густини. Для отримання більш
глибокого та інтенсивного відтінку залиште фарбу настоятися на 1-2
години. Знову додайте теплу воду та розмішайте. Нанесіть суміш на
волосся, починаючи з коренів.
Час фарбування: від 20 хвилин до 4 годин.
Склад: 100% порошок басми (Indigofera powder)
Вага: 100г.

Порошок німу Chandi
Нім (Azadirachta indica) або маргоза - вічнозелене дерево; в Індії відоме як
“божественне дерево” і “сільська аптека”. В медицині використовують
квіти, листя, плоди, насіння та коріння німу. Нім широко використовується у
косметології. Він поєднує у собі якості алое вера та чайного дерава відомого природного зволожувача та відомого природного антисептика.
Нім - універсальний засіб для догляду за шкірою та волоссям. Він зволожує
та відбілює шкіру. Відмінно піклується про жирну та нормальну шкіру,
очищуючи забиті пори та видаляючи надлишковий жир, лікує вугрі та інші
запалення, зволожує суху шкіру, насичує її вітамінами. Порошок німу високоефективний засіб для лікування волосся. Він усуває сухість, свербіж,
допомагає впоратись з різноманітними шкірними захворюваннями, лупою.
Нім відновлює тонке та сухе волосся, повертає волоссю здоровий вигляд та
блиск.
Склад: 100% порошок німу (Azadirachta indica)
Вага: 100г.

Мильні боби Chandi
Шикакай (Acacia Concinna) - мильні боби, природний бальзам і лікувальний
засіб для волосся та шкіри голови.
Вони прийшли до нас з центральної Індії. Саме там ця рослина
використовується протягом багатьох століть в косметології, медицині і в
побутовій сфері.
Мильною основою бобів Шикакай є сапоніни - природний очисник, який
справляється з різноманітними видами забруднень.
Якщо використовувати мильні боби, як мило, то ваша шкіра буде
зволоженою і прекрасно очищеною, не буде стягнутою; шикакай не
змивають з поверхні шкіри її захисний шар.
Якщо використовувати боби шикакай, як шампунь, волосся буде
доглянутим і засяє здоров'ям.
Боби шикакай збагачені вітаміном С і D, вони допоможуть зміцнити
волосяні цибулини, додадуть волоссю здорового блиску, об’єму і густоти,
позбавлять від посічених кінчиків, полегшать розчісування,
стимулюватимуть ріст волосся.
Боби Шикакай мають природний рівень рН, і завдяки цьому, не
пересушують шкіру голови. Це запобігає появі лупи, подразнень,
почервоніння шкіри голови. Регулярне використання допоможе відновити
водно-жировий баланс - і ваше волосся буде менше бруднитися.

Спосіб застосування: розвести необхідну кількість порошку теплою
водою, перемішати до утворення однорідної маси. Нанести на шкіру
або волосся масажними рухами, витримати 10-15 хвилин, змити теплою
водою.
Склад: 100% порошок мильних бобів (Acacia Concinna).
Вага: 100г.

Порошок мильних горіхів Chandi
Порошок мильних горіхів (Reetha рowder) - універсальний миючий засіб з
широким спектром дії, який успішно замінить мило, шампунь, бальзам і
кондиціонер. Порошок чудово очищує волосся і шкіру, зволожує і
пом'якшує, запобігає появі запалень і лущень, має антибактеріальний
ефект.
В Індії порошок мильних горіхів традиційно використовують в якості
натурального шампуню і мила вже багато століть.
В шкаралупі мильних горіхів містяться сапоніни - натуральні миючі
речовини, які здатні утворювати піну. Сапоніни дбайливо очищують шкіру і
волосся, не порушуючи захисний шар епідермісу, і володіють низьким
рівнем Рh. При регулярному використанні відновлюється природний
водно-жировий баланс шкіри.
Мильні горіхи відомі своїми антисептичними, протизапальними,
зволожуючими, пом'якшуючими властивостями і легким відбілюючим та
охолоджуючим ефектом.
Миття порошком мильних горіхів підходить для всіх типів шкіри, для
проблемної, і навіть чутливої.
Волосся стає слухняними, об'ємними, густим і блискучим; зникає
необхідність використання кондиціонера. Зміцнюються волосяні цибулини,
волосся менше випадає і краще росте.
При митті обличчя і тіла створюється м'який ефект пілінгу, поліпшується
кровообіг і колір шкіри.
Спосіб застосування: розвести необхідну кількість порошку теплою водою,
перемішати до утворення однорідної маси. Нанести на шкіру або волосся
масажними рухами, витримати 10-15 хвилин, змити теплою водою.
Склад: 100% порошок мильних горіхів (Reetha powder).
Вага: 100г.

