peeling s lístky zeleného čaje
Ideální pro křehkou a citlivou kůži. Gelokrémový produkt obsahuje jemně mleté lístky zeleného čaje,
drcenou pemzu a lávu. Vynikající antioxidant, obsahuje i enzymy, které pomohou unavené pleti
s odstraněním nadbytečné rohoviny.
: Gelokrémem, brousíme povrch pokožky obvyklým způsobem. Po obroušení omyjeme, nebo
osprchujeme.
krémový zábal a masáž v jednom se zeleným čajem.

Velmi lehká jemná a účinná maska a masážní přípravek v jednom.
Obzvláště vhodné pro suchou a namáhanou kůži.
Intenzivně bojuje proti škodlivým účinkům volných radikálů. Kůže je po použití masky
vyhlazená, jemná s lehkým aroma čaje a s ozdravujícím pocitem.
Celé tělo natřeme tenkou vrstvou krémové masky a
po 20-30 minutách odstraníme, nebo zbytky masky vmasírujeme do kůže.
Tip: Krémovou masku můžete použít i k osvěžujícím tělovým masážím.
PURE HARMONY
POPIS OŠETŘENÍ

PRODUKTY

KOUPEL
ZJEMNĚNÍ & OBROUŠENÍ

8888 Refreshing Shower Gel
8677P Well - Being Body Scrub

MODELOVÁNÍ MASÁŽ
ZÁBAL

8681 P Calming Body Pack

ZÁVĚR

8997P Eau Fraiche

peelingová mořská sůl

Najemno rozemleté krystalky mořské soli obohacené o olejový výtažek z mořských řas
Laminaria nabízí účinný prostředek k odstraňování ztvrdlé kůže. Krystalky mořské soli
mobilizují metabolismus pokožky a pomáhají pročistit tělo.
Smíchejte přibližně 50 mořské soli s masážním olejem, nebo krémem a lehce
vmasírujte do pokožky. Nakonec setřete vlhkým kompresem nebo jednoduše spláchněte pod
tekoucí vodou.
krémový zábal a masáž v jednom, s mořskými řasami.

Jemná krémová konzistence zanechává celé tělo sametově hebké a hladké.
Atlantická zelená řasa posiluje látkovou výměnu, zjemňuje a vyhlazuje kůži.
Rychlá a jednoduchá aplikace, dá se říci dva v jednom,
zábal i masáž, je rychlou moderní alternativou SPA ošetření.
Celé tělo natřeme tenkou vrstvou krémové masky
a po 20-30 minutách odstraníme, nebo zbytky masky vmasírujeme do kůže.
Krémovou masku můžeme použít i k masážím,
vhodné především na masáž celulity.

OCEAN TREASURE
POPIS OŠETŘENÍ

PRODUKTY

ZJEMNĚNÍ & OBROUŠENÍ

8671 P Marine Salt Body Rub

MODELOVÁNÍ MASÁŽ
ZÁBAL

8788 P Body Massage Oil
8680 P – Marine Melody Body Pack

ZÁVĚR

8997P Eau Fraiche

Připravila: Bohumila Christophová – školící kosmetička Janssen cosmetics a inspira: cosmetics,
soudní znalec kosmetika vizážistika, školitelka

