Інструкція з використання індійської глини
Мултані Мітті ТМ «Сhandi»
Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед
використанням.
Глина Мултані Мітті - універсальний натуральний
засіб по догляду за обличчям, волоссям та тілом.
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. Застосовувати один раз на тиждень.
Мултані Мітті змішують з оліями і травами, підбираючи склад відповідно до типу шкіри і
бажаного ефекту.
Рецепти з глиною Мултані Мітті:
Маска для проблемної шкіри.
Мултані Мітті - 2 чайні ложки, порошок німу - 1 чайна ложка, сік лайму - ½ чайної ложки,
вода. Змішати всі інгредієнти, нанести на обличчя на 15 хвилин, змити теплою водою.
Маска-ліфтинг для зрілої шкіри.
Мултані Мітті - 1 чайна ложка, мед - 1 чайна ложка, порошок амли - 1 чайна ложка, кокосова
олія - ½ чайної ложки, вода. Змішати всі інгредієнти і нанести на обличчя на 15 хвилин,
змити теплою водою.
Антицелюлітна спа-маска для тіла.
Мултані Мітті - 40 г, білок 3-4 яєць, лимонний сік - 1 столова ложка, відвар календули
кімнатної температури. Змішати всі інгредієнти, нанести на проблемні ділянки тіла на 15
хвилин, змити теплою водою.
Сухий шампунь для жирного волосся.
Розділити волосся на пасма, по проділах розсипати порошок Мултані Мітті (припудрюючи
або присипаючи, як дитячу присипку). Ретельно втерти масажними рухами і залишити на
10-15 хвилин. Густою щіткою ретельно вичесати суміш з волосся. Не рекомендовано для
сухого і ламкого волосся.
Маска для волосся.
На чисте підсушене волосся нанести натуральну кокосову олію. Залишити принаймні на
одну годину. Потім нанести готову суміш Мултані Мітті на волосся і шкіру голови. Залиште
ще на 30 хвилин. Промийте волосся теплою водою. За необхідності скористайтесь м’яким
шампунем.
Глиняні маски не слід застосовувати для дуже сухої шкіри, схильної до лущення.
Перед використанням рекомендуємо зробити тест на чутливість шкіри та алергічну
реакцію.
Приготувавши невелику кількість суміші, нанесіть її на внутрішню частину ліктя та
залиште на 30 хвилин. Потім змийте. За відсутності будь-яких алергічних реакцій протягом
24 годин можете використовувати глину за призначенням. Цей захід є запобіжним та
обов’язковим для всіх косметичних засобів, незалежно від складу.
Виключно для зовнішнього застосування.
Зберігати у місцях, недоступних для дітей, уникати потрапляння прямих сонячних променів
та високої вологості повітря.
Виробник: Matha Exports International, Нью-Делі -110014, Індія.
Імпортер в Україні: ФОП Мельничук, тел. (044) 362-23-15, http://chandi.com.ua
Термін зберігання: 3 роки, дата виготовлення зазначена на упаковці.

