LETNÍ OSVĚŽUJÍCÍ BALÍČEK:
MASÁŽ 1+1 ZDARMA + BIO-BYLINNÝ LEDOVÝ ČAJ JAKO DÁREK
Kombinuje v sobě vše, co organismus v létě potřebuje – regenerační péči o pokožku
i celotělovou osvěžující masáž. Díky použití Bebutter - energizujícího tělového
balzámu s esenciálními oleji je masáž vhodná k osvěžení těžkých unavených nohou
a k uvolnění svalů po fyzické námaze.
CO BALÍČEK OBSAHUJE?

•

celotělovou masáž v délce 60 minut + druhou masáž ZDARMA

•

DÁREK: Chladivý vánek – prémiový ledový čaj se zeleného čaje China Gund
Powdwder Bio a švýcarské máty vhodný pro letní osvěžení. Nejchutnější je
vychlazený a popíjený venku v létě.

CO OBSAHUJE MASÁŽNÍ TĚLOVÝ BALZÁM BEBUTTER?

Energizující tělový balzám s esenciálním olejem z citronové trávy, máty a meduňky je
vhodný k osvěžení těžkých unavených nohou a uvolnění svalů po fyzické námaze.
Vyšlehané BIO bambucké máslo s mandlovým a meruňkovým olejem zjemní a zvláční
pokožku celého těla.
• Meduňkový extrakt: Podporuje elasticitu, regeneraci a hydrataci pokožky. Je
vhodné pro péči a ochranu všech typů pleti, včetně atopické či dětské. Jeho
používání omezuje stárnutí pleti a vzniku strií.
• Esenciální olej z citronové trávy: Zbavuje stresu, povzbuzuje a posiluje
organismus. Na kůži má antiseptické a protivirové účinky, působí příznivě při
svalové únavě a otocích.
• Mátový esenciální olej: Podporuje koncentraci, osvěžení a posiluje psychiku.
Pokožku osvěžuje a zahřívá. Působí příznivě při rýmě a nachlazení.
• Rozmarýnový esenciální olej: Silně stimuluje při únavě, posiluje koncentraci,
podporuje cirkulaci krve a zvyšuje krevní tlak. Využívá se k prokrvení a
prohřátí svalů.
Celý balíček 1+1 zdarma včetně dárku získáte v hodnotě 1500 Kč a uplatnit jej
můžete pouze v termínu od 1.6. - 31.8.2022
Všechny balíčky, včetně tohoto, můžete hradit ze svých benefitů. Těšíme se na vaši
návštěvu.
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