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FITO SPA PEELING ROKITNIKOWO-MARCHEWKOWY
 

Cena: 148,00 PLN

Opis słownikowy

Producent FITO SPA

Opis produktu
 

Luksusowy, naturalny rokitnikowo-marchewkowy peeling do ciała FITO SPA 350 g

Skóra gładka jak aksamit

Marzysz o jędrnej i gładkiej skórze? Wypróbuj rokitnikowo-marchewkowy peeling do ciała Fito SPA. Ten peeling solny z drobinkami
pestek malin to kosmetyk, który pokochasz. Skutecznie i bardzo dokładnie oczyszcza skórę, pozostawiając ją miękką i piękniejszą. Jeśli
kiedykolwiek zmagałaś się z problemem suchej skóry, z zaskórnikami bądź wągrami – peeling z rokitnika i marchwi udowodni Ci, że te
problemy to przeszłość. Z jego pomocą Twoje ciało może być perfekcyjnie gładkie i nawilżone od zaraz.Siła Natury

W czym tkwi sekret i dlaczego peeling rokitnikowo-marchewkowy jest lepszy od innych dostępnych na rynku? Przede wszystkim jest
całkowicie bezpieczny dla skóry i stosując go, masz 100% gwarancję skuteczności. Nie ma możliwości, by kosmetyk Cię uczulił lub
podrażnił. Peeling składa się bowiem w całości z naturalnych składników – olej z rokitnika syberyjskiego, olej z nasion polskich marchwi,
oleje eteryczne… Znajdziesz tu najlepsze, prozdrowotne właściwości olejów z roślin oraz cenne dla zdrowia witaminy – A, C, E oraz kwas
Omega-7.
Piękniejsza i zdrowsza skóra

Dzięki takiemu składowi peeling rokitnikowy to kosmetyk dla wymagających. Oczyszczanie skóry to dopiero początek jego możliwości.
Działa bowiem wielopoziomowo i rozwiązuje jednocześnie kilka problemów. Rokitnik m.in. przyspiesza regenerację uszkodzonego
naskórka, redukuje przebarwienia i łagodzi podrażnienia. Z kolei zawarty tu olej z nasion polskich marchwi wyrównuje koloryt skóry i
nadaje jej piękny, złocisty odcień. Zalety można by wymieniać bardzo długo. Najważniejsze z nich zobaczysz jednak na własnej skórze –
Twoje ciało już po kilku użyciach będzie w naprawdę świetnej kondycji.

Peeling z olejem rokitnikowym dedykowany jest do oczyszczania całego ciała. Jeśli jednak podczas codziennej pielęgnacji nie znajdziesz
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czasu na pełny peeling ciała, nie rezygnuj z zabiegu zupełnie. Ten naturalny kosmetyk możesz stosować również jako peeling do nóg, rąk
czy ust.
Peeling jak dieta cud

Twoje skóra po zastosowaniu peelingu nie tylko będzie wyraźnie gładsza, ale też stopniowo znikać będzie cellulit. Wystarczy, że
będziesz sięgać po peeling rokitnikowy regularnie. Systematyczny masaż podczas peelingu solnego stymuluje bowiem spalanie tkanki
tłuszczowej. Składniki drenujące usuwają nadmiar wody, a Twoje ciało staje się coraz bardziej sprężyste i napięte. Znikają też
nieestetyczne obrzęki i nierówności.

Najlepsze efekty zauważysz jednak, jeśli będziesz stosować peeling do ciała 1-2 razy w tygodniu. W ten sposób nie pozbawisz ciała
niezbędnej mu warstwy lipidowej. Przyspieszysz natomiast tempo złuszczania się naskórka i dzięki zawartym w oleju z rokitnika
witaminom – wzmocnisz naczynia krwionośne. To bardzo ważne, bo im lepsza kondycja naczyń i bardziej oczyszczone skóra, tym
lepsze wchłanianie substancji zawartych w kosmetykach, również antycellulitowych.

Dlatego też, jeśli stosujesz kurację antycellulitową czy wyszczuplającą, koniecznie włącz do niej rokitnikowy peeling na odchudzanie, a
owoce swojej codziennej pielęgnacji zobaczysz znacznie prędzej.
Tak pachnie Piękno!

Podczas stosowania peelingu od Fito SPA na pewno docenisz też jego subtelny, cytrusowy zapach. W składzie kosmetyku znalazły się
bowiem naturalne oleje eteryczne z werbeny egzotycznej i trawy cytrynowej. Mają łagodny, lekko cytrusowy zapach, który działa na
zmysły. W jednej chwili za sprawą tego aromatu domowy peeling zamieni się w rytuał w SPA! Zalet jest jednak więcej. Zastosowane
tutaj oleje działają również antydepresyjnie, poprawiają koncentrację i odprężają. Doskonale wpływają na zmysły, ale nie tylko. Łagodzą
bóle reumatyczne, napięcia psychiczne i mięśniowe, a także wspomagają leczenie górnych dróg oddechowych.
Pierwszy raz

Jak stosować peeling, by był skuteczny i przyniósł oczekiwane efekty? Wystarczy, że niewielką ilość produktu nałożysz na wilgotną
skórę, a następnie delikatnie, kolistymi ruchami będziesz wykonywać masaż. Na pewno zauważysz jak z każdą chwilą skóra staje się
milsza w dotyku – miękka, gładka, bardziej elastyczna. Wykonanie peelingu przynosi natychmiastowe efekty, a jeśli polubisz się z
kosmetykiem Fito SPA na dłużej – przekonasz się, jak spektakularne efekty pomaga osiągnąć przy regularnym stosowaniu.
Luksus w zgodzie z naturą

Nie musisz martwić się również o to, że oczyszczanie skóry skutkuje zanieczyszczeniem przez Ciebie środowiska. Problem istnieje tylko
wtedy, jeśli używasz tradycyjnych peelingów, do stworzenia których używa się syntetycznego, szkodliwego dla natury ścierniwa. Takie
mikrodrobinki nie rozpuszczają się w wodzie i nie są biodegradowalne. Dlatego też w trosce o i Twoją skórę, i o środowisko w składzie
peelingu Fito SPA znalazło się tylko ścierniwo naturalne. To drobinki pestek malin – delikatne nawet dla wrażliwej skóry i całkowicie
nieszkodliwe dla środowiska.

Zadbaliśmy również o to, by w składzie znalazły się wyłącznie naturalne, roślinne składniki, a opakowania kosmetyków całej linii Fito SPA
podlegały recyklingowi. W ten sposób, stosując nasze produkty, dbasz i o siebie, i o planetę.
Naturalne i zdrowe składniki / Ingredients / INCI:

Sodium Chloride, Helianthus Annuus Seed Oil, Hydrogenated Soy Vegetable Oil, Hippophae Rhamnoides Oil, Vitis Vinifera Seed Oil,
Daucus Carota Sativa Seed Oil, Litsea Cubeba Oil, Cymbopogon Flexuasus Oil, Rubus Idaeus Seed, Citral*, Limonene*

*naturalny składnik olejku eterycznego
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.homeoapteka24.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

