SENSUAL BATH & SHOWER OIL
Relaxační koupelový a sprchový olej pečuje
zcela výjimečně o pokožku těla. Obsahuje
přírodní oleje z makadamských ořechů,
jojoby, avokáda a arganu, které jsou
bohaté na vitamíny a esenciální kyseliny.
Dodají pokožce hydrataci a podpoří
její přirozenou regeneraci. Učiní suchou,
šupinatou pokožku hebkou, hebkou
a vláčnou. Olejová lázeň je velice
prospěšná nejen pro pokožku, ale
i pro uvolnění celého organismu.
Produkt neobsahuje minerální oleje, parabeny,
silikony a barviva.
Použití:
Olej může být použit při každodenním sprchování nebo
se přidává do vodní lázně. Při sprchování se nanáší na
navlhčenou pokožku těla a poté se osprchuje. Při použití
do koupele se přidává do proudu tekoucí vody.
SHIMMERING & RICH ANTI-AGE BODY CREAM
Bohatý anti-age tělový krém posílí přirozené hydratační
a regenerační funkce v pokožce a zajistí správnou
obnovu jejích kmenových buněk.
Bambucké máslo ochrání pokožku
těla před vysušením, podrážděním
a dehydratací. Decentně zahalí
tělo do zlatavých částeček, které
retušují drobné nedostatky a zajistí
pokožce bezchybný, perfektní
vzhled.
Produkt neobsahuje minerální oleje, parabeny a barviva.
Použití:
Ihned po osprchování či koupeli nanést na osušenou
pokožku těla a jemně vmasírovat.
ULTRA RICH BODY BUTTER
Tělové máslo s extra bohatou texturou je obzvláště
vhodné a velmi účinné pro dehydratovanou, přesušenou
pokožku se suchými liniemi a šupinatými místy.
Olej z jader manga a kakaové
máslo ji ochrání před volnými
radikály, zvláční a provlhčí její
povrch. Tělové máslo zanechá
na pokožce těla hedvábněhydratační film.

Produkt neobsahuje minerální oleje, parabeny, silikony
a PEG (polyethylenglykoly).
Použití:
Bezprostředně po osprchování či koupeli nanést
na osušenou pokožku těla a jemně vmasírovat.
PAMPERING BODY OIL
Relaxační tělový olej pleť doslova hýčká.
Jeho základem je levandulový olej, který
zklidní a vyhladí povrch kůže a uvolní
vzniklá napětí. Doplňují ho oleje z mučenky,
jojoby a slunečnice, které napomáhají
ke zpevnění kontur těla a mají lehký
anticelulitidní efekt.

NOVINKA

Produkt neobsahuje minerální oleje,
parabeny, silikony a PEG
(polyethylenglykoly).
Použití:
Ihned po osprchování či koupeli nanést na osušenou
pokožku těla a jemně vmasírovat. Tělový olej lze použít
i pro uvolňující masáž těla.
BALANCING SPRAY-ON BODY SERUM
Koncentrované sérum s decentním aroma
pro každodenní intenzivní péči pro pokožku
celého těla. Je velmi účinné při pobytu
v přetopeném, klimatizovaném prostředí.
Sérum je ideálním osvěžujícím a ošetřujícím
produktem v horkých letních dnech. Aloe
vera a panthenol zklidní pokožku a dodají
okamžitou svěžest i hydrataci. Vyrovnávající
tělové sérum odstraňuje únavu i stres.
Produkt neobsahuje minerální oleje,
parabeny, silikony a barviva.
Použití:
Po sprše či koupeli aplikovat ze vzdálenosti cca 15 cm
na osušenou pokožku těla. V případě potřeby ještě
lehce rozetřít. Pro zvýšení efektu lze následně nanést
pečující produkt z řady Spa Body Relaxing.
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BODY SPA RELAXING
Relaxační péče
pro pokožku těla

BODY SPA RELAXING
relaxační péče pro pokožku těla
UVOLNÍ TĚLO OD STRESU A ÚNAVY
Pokožka, největší lidský orgán, je obrazem zdraví
lidského organismu. Její dokonalost a přirozená krása
tkví ve vyrovnaném vnitřním prostředí. Je zrcadlem
vnitřní vyrovnanosti a harmonie. Na stavu pokožky
se odráží každý sebemenší nedostatek, způsobený
jakoukoliv disharmonií životního stylu. Tento nedostatek
se projeví předčasným stárnutím, ztrátou elasticity,
vznikem linií nebo nepravidelnou strukturou povrchu
pokožky.
BODY SPA RELAXING jsou relaxační anti-aging produkty
určené pro pokožku těla. Uvolní stres a nadměrnou
únavu. Dodají pokožce těla maximální porci hydratace
a vitality. Zajistí, aby vždy vykazovala celistvý hladký
povrch a perfektní zdravý vzhled bez viditelných
nedostatků. Textura produktů snadno splyne s pokožkou
a podpoří její přirozenou regeneraci a obnovu. Při jejich
působení klesá pocit vnitřního napětí v organismu
a je opět nastavena přirozená harmonie všech smyslů.
Účinky produktů BODY SPA RELAXING:









podpoří relaxaci pokožky těla a celého
organismu
mají antistresový efekt
okamžitě odplaví únavu
dohlédnou na jednotlivé přirozené funkce
pokožky
dodají hydrataci
zjemní strukturu pokožky těla
zabraňují vzniku extrémního přesušení
působí jako účinný anti-aging

Produkty řady BODY SPA RELAXING:
Sweet Sugar Peeling
Soothing Shower Gel
Sensual Bath & Shower Oil
Shimmering & Rich Anti-Age Body Cream
Ultra Rich Body Butter
Pampering Body Oil
Balancing Spray-On Body Serum

Aroma oleje v produktech BODY SPA RELAXING:
Kombinace aroma olejů z jasmínu a cedrového dřeva
působí harmonizujícím efektem, pomáhá opět nalézt
vnitřní rovnováhu, uklidní duši a zpomalí hektičnost
každého dne.
Vlastnosti produktů BODY SPA RELAXING:
dermatologicky testováno

žádné MINERÁLNÍ OLEJE

žádné PARABENY

BODY SPA RELAXING produkty:
SWEET SUGAR PEELING
Tělový peeling s obsahem cukrových perel
a revitalizačního oleje z makadamských ořechů
šetrně odstraňuje odumřelé šupinky
kůže. Stimuluje správnou mikrocirkulaci a zároveň pokožku
pečlivě ošetřuje. Nerovná až
hrubá, extrémně přesušená
pokožka je výrazně vyhlazena
a zjemněna. Bezprostředně
po ošetření získá sametovou hebkost.
Produkt neobsahuje minerální oleje, parabeny,
silikony a PEG (polyethylenglykoly).
Použití:
Před použitím krátce promíchat. Nanést na
navlhčenou pokožku těla, jemně vmasírovat
navlhčenými prsty a dlaněmi po dobu cca 5-10
minut, poté smýt.
Upozornění: Aplikovat pouze na neporušenou kůži
a vždy před depilací.
SOOTHING SHOWER GEL
Zklidňující sprchový gel ochrání
i přecitlivělou a suchou pokožku
těla před nadměrným vysušením
a podrážděním. Zajistí důležitou
rovnováhu mezi vlhkostí a tuky.
Obsažený allantoin zmírní lehká
podráždění. Sprchový gel zahlazuje
povrch pokožky, pročistí pokožku těla
do hloubky a připraví ji pro příjem látek
z dalších aplikovaných produktů.
Produkt neobsahuje minerální oleje, parabeny,
silikony a barviva.
Použití:
Během sprchování nanést na navlhčenou pokožku
těla, jemně promasírovat a smýt.

