PERLAMAR – Cocoa Chocolate Aroma
WELLNESS SPA
Specjalna pielęgnacja dla twarzy i ciała

Produkty Perlamar Cocoa Chocolate zostały przygotowane
specjalnie dla Wellness Spa jako kompletny zestaw do
wykonywania zabiegów upiększających twarzy i ciała.
Pielęgnują one skórę poprzez działanie wysokowartościowych substancji
zawartych w ziarnach kakao, głównego składnika czekolady.
Substancje zawarte w produktach serii Perlamar Cocoa Chocolate
regulują proces przemiany materii skóry. Zawarta w ziarnach kakao
serotonina daje niewykle przyjemne odczucia w czasie i po ich stosowaniu.
Skóra zostaje odprężona, a jej obraz zostaje odświeżony.

Foam Cleanser & Shower Gel

Nr. kat. 760 10 FL 500 ml

Łagodny żel do oczyszczania twarzy i ciała. Nie pozostawia po zastosowaniu uczucia wysuszenia ani napięcia skóry.
Rekomendacja: do stosowania pod prysznicem względnie do oczyszczania skóry. Zwilżyd partie skóry poddawane
zabiegowi, a astepnie nałozyd odpowiednią ilośd Foam Cleanser & Shower Gel (około 1 łyżkę lub więcej jeśli jest
taka potrzeba). Dobrze rozprowadzid wilgotnymi rękoma, a następnie oczyścid dobrze skórę. Na zakooczenie
zabiegu zmyd skórę letnią wodą przy pomocy gąbki lub kompresu.
Składniki: Panthenol, kakao

Smoothing Exfoliating Scrub/Peeling Cream

Nr. kat. 760 12 FL 250 ml

Granulat do peelingu z ziaren ciemnych winogron. Do stosowania do peelingu skóry twarzy i ciała.
Rekomendacja: nakładad Smoothing Exfoliating Scrub/Peeling wilgotnymi rękoma. Wykonad peeling i na
zakooczenie dokładnie spłukad letnią wodą.
Składniki: zmielone ziarna kakao, masło kakaowe, olejek z migdałów, granulat z ziaren ciemnych winogron.

Massage Cream

Nr. kat. 760 13 FL 250 ml

Wzbogacony, pielęgnacyjny krem do masażu. Pozostawia na skórze elastyczny, zabezpieczający film.
Rekomendacja: zmieszad pielęgnacyjny krem do masażu z wybranym aromatycznym olejkiem i wykonad masaż. Po
zakooczeniu masażu na skórze pozostaje „film pielęgnacyjny“, który mozna pozostawid lub ewentualnie
delikatnie zetrzed papierowym ręcznikiem.
Składniki: kakao, masełko Shea, olejek z migdałów.

Care Intensiv Mask

Nr. kat. 760 14 FL 250 ml

Maseczka do każdego typu skóry. Stosowac do skóry twarzy i ciała.
Rekomendacja: Care Intensiv Mask nakładad pędzlem. Natychmiast po nałożeniu maseczki da się poczud wspaniały,
aromatyczny zapach. Na maseczkę nałożyd folię celofanową i pozostawid na około 20-30 minut.
Na zakooczenie maseczkę zmyd letnią wodą.
Składniki: kakao, masło kakaowe

Care Intensiv Body Emulsion

Nr. kat. 760 11 FL 500 ml

Tonik o aromatycznym, przyjemnym zapachu czekolady uzyskanym dzięki zawartości ekstraktu kakao, kofeiny, olejku
z migdałów i sorbitolu. Zastosowanie go wplywa na poprawę samopoczucia. Znakomicie rozjaśnia nastrój.
Doskonale nawilża skórę i zapobiega utracie jej elastyczności.
Rekomendacja: nakładad obficie na ciało po kąpieli lub prysznicu. Starannie rozmasowad..
Składniki: puder kakao, ekstrakt kakao, kofein

a, olejek z migdałów

Dystrybutor:

Paracelsus Medicus GmbH
Schulstraβe 12 D-94542 Haarbach/OT Rainding
Telefon: +49 (0) 9904/8310-22 Fax: +49 (0) 9904/7220
perlamar@paracelsus-medicus.com www.paracelsus-medicus.com

