e-mail: drogeria@wispol.eu
tel. : 177707177

Bingo Spa Koncentrat cyn-kof z Pu-erh 250g
www.wispol.tiointeractive.pl/bingo-spa-koncentrat-cyn-kof-z-pu-erh-250g-produkt-49085.html

Cena brutto:

28.99 zł

Koncentrat cynamonowo - kofeinowy BingoSpa z ekstraktem z czerwonej herbaty Pu-erh przeznaczony jest do wykonywania samodzielnie zabiegów
"body wrapping" (owijania ciała folią w celu wzmocnienia absorpcji przez skórę aktywnych składników).
Zawiera maksymalne stężenie aktywnych składników o skutecznym działaniu antycellulitowym i wyszczuplającym: olejek cynamonowy, olejek
pomarańczowy, olejek goździkowy i kofeinę. Składniki te również pozytywnie wpływające na kondycję zewnętrznej powierzchni skóry.
Ekstrakt z czerwonej herbaty Pu-Erh jest źródłem witamin, minerałów i mikroelementów. Oczyszcza organizm, stymuluje krążenie, wspomaga
spalanie tkanki tłuszczowej. Regeneruje i wygładza skórę.

Sposób użycia:
przed użyciem wykonać próbę uczuleniową: niewielką ilość koncentratu w masować w skórę na przedramieniu, pozostawić do następnego dnia.
Lekkie zaczerwienie jest objawem normalnym, ale jeśli nie zniknie po 24h, koncentratu nie stosować.
Gorąca kąpiel, opalanie wzmagają działanie koncentratu- zabiegi należy przeprowadzać co najmniej godzinę po kąpieli lub opalaniu.
Przeprowadzenie zabiegu "body wrapping":
- nałożyć na skórę cienką warstwę koncentratu w miejscach odkładania się tkanki tłuszczowej: uda, pośladki, brzuch, biodra
- owinąć ciało folią
- czas trwania zabiegu 15-45 min.
Śledząc reakcje skóry można zwiększać ilości aplikowanego preparatu oraz czas trwania zabiegu. Rekomendowana częstotliwość stosowania
koncentratu - co 3 dni. Jeśli wskutek zastosowania nadmiernej ilości koncentratu pojawi się uczucie silnego pieczenia, natychmiast przerwać zabieg,

zmyć koncentrat zimną wodą i zastosować zimne okłady.
Przeciwwskazania:
koncentratu nie powinny stosować
❍

dzieci i kobiety w ciąży,

❍

osoby uczulone na którykolwiek ze składników (składniki, na które szczególnie należy zwrócić uwagę to: olejek z goździkowca korzennego, olejek
cynamonowy, aromat paprykowy),

❍

osoby ze skórą wrażliwą, naczyniową i ścieńczałą

Waga 250g

*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.

