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Babcia Agafia FIT Glinka kosmetyczna kambryjska 100 g
www.wispol.tiointeractive.pl/babcia-agafia-fit-glinka-kosmetyczna-kambryjska-100-g-produkt-35449.html

Cena brutto:

3.49 zł

Niebieska Glinka kosmetyczna, kambryjska.
Niebieska glinka kosmetyczna w proszku, do samodzielnego przygotowania maseczek, kąpieli, kompresów.
Niebieska glinka kambryjska jest najstarszą glinką na świecie, stworzoną 500-600 milionów lat temu.
Glinka ta zawiera wszystkie niezbędne dla organizmu mikroelementy, takie jak: krzem, fosfor, żelazo, wapń, magnez, potas, srebro, mangan, cynk,
aluminium, miedz, kobalt, molibden.
Dzięki tak dużej zawartości pożytecznych mikroelementów, glinka ma działanie oczyszczające, przeciwzapalne i dezynfekujące.
Ponadto doskonale stymuluje krążenie krwi i przyspiesza procesy przemiany materii w skórze.
Maseczka na bazie niebieskiej glinki świetnie oczyszcza skórę, reguluje metabolizm, zwęża pory i sprzyja regeneracji naskórka.
Ma silnie wzmacniające działanie, co sprawia, że poprawia kontur twarzy, redukuje zmarszczki i działa odmładzająco na skórę twarzy.
Ciepłe okłady z glinki niebieskiej sprzyjają walce z cellulitem.
Przy regularnym stosowaniu, stopniowo zmniejsza się tkanka tłuszczowa, a efekt pomarańczowej skórki zanika.
Skóra staje się bardziej jędrna i elastyczna.
Zastosowanie niebieskiej glinki kambryjskiej:
-maseczka kosmetyczna na twarz,
-kąpiel w glince,
-kompres.
Sposób użycia:
-maseczka do twarzy: wymieszać proszek w niemetalicznym naczyniu z ciepłą wodą do konsystencji gładkiej masy, nanieść na skórę, pozostawić na
5-10 minut,
-kąpiel w glince: 100-200g proszku przygotować wg powyższego schematu, wlać do wanny i dobrze rozmieszać. Pozostać w kąpieli 20-30 minut.

-kompres: przygotować pastę wg powyższego schematu, następnie nałożyć grubą warstwę na obszary problemowe, owinąć folią i pozostawić na
około 20 minut. Dokładnie zmyć ciepłą wodą. Stosować 2-3 razy w tygodniu.
Skład: naturalna glinka niebieska (błękitna) wysoko oczyszczona.
Pojemność opakowania 100 g

*Ceny obowiązują wyłącznie przy składaniu zamówień przez sklep internetowy. Ceny w sklepach mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, i jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych przyczyn ekonomicznych.

