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Algi Mikroorganiczne 25g
Model : Algi Mikroorganiczne 25g
Producent : Algi są naturalnym, bardzo bogatym źródłem wielu niezbędnych witamin i minerałów.
Łagodzą stany zapalne skóry, poprawiają koloryt i wygładzają powierzchnię naskórka.
Ascophyllum nodosum & ProBio Puder
1. Maseczka oczyszcza skórę
2. Odżywka wzmacnia i regeneruje włosy
3. Okłady redukują cellulit
4. Peeling usuwa naskórek.
Doskonałe w terapii trądziku młodzieńczego. Okłady z alg redukują nadmiar tkanki
tłuszczowej i cellulit.�
ProBio Puder ceramiczny�to mineralna odżywka stymulująca regenerację tkanek skóry.
Posiada wyjątkowe cechy strukturalne, sprzyjające aktywności pożytecznej mikroflory.
Reguluje pH, łagodzi podrażnienia, ma działanie antyutleniające, pilingujące i
matujące. Emituje długofalowe promieniowanie podczerwone
pobudzające�mikrokrążenie krwi co korzystnie wpływa na metabolizm i życiowe
procesy organizmu.
Przyspiesza oczyszczanie skóry i tkanek podskórnych z toksyn niwelując przez to
zmarszczki i cellulit.
ProBio Puder jest substancją hipoalergiczną.
�
Połączenie Alg Ascophyllum nodosum i ProBio Pudru daje bardzo dobre efekty w walce z
wszelkimi problemami skórnymi i redukcją cellulitu.

Sposób użycia:
Maseczka - 1 łyżeczkę proszku rozrobić w jogurcie lub w wodzie do konsystencji
gęstej papki i nanieść na twarz.
Po 10-15 minutach spłukać letnią wodą.

Odżywka - do dowolnej odżywki do włosów dodać proszek, intensywnie
wymieszać i nanieść na włosy. Spłukać po upływie czasu podanego na odżywce.

Okłady redukujące cellulit - czubatą łyżkę stołową proszku wymieszać z wodą i
odczekać do uzyskania gęstej papki. Nanieść na skórę w miejsca, gdzie ma być
zredukowany nadmiar tkanki tłuszczowej. W celu zwiększenia efektu można owinąć
ciało folią i poddać działaniu ciepła (ręcznik, termofor). Po 15 - 20 minutach zmyć
papkę letnią wodą.

Peeling - dodać do dowolnego żelu lub mydła w płynie i masuj ciało okrężnymi
ruchami. Spłukać obficie letnią wodą.

Wskazówka: w celu neutralizacji zapachu należy użyć jogurtu naturalnego.
Skład: Ascophyllum nodosum, Lava clay.
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Algi Mikroorganiczne 25g
Waga: 25 gram

Cena : 23,00 zł Brutto ( 18,70 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 13 maj 2013
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