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CZARNE MYDŁO, OLEJEK
ARGANOWY, RĘKAWICA DO
PEELINGU - ZESTAW
KOSMETYKÓW SPA
Cena

125,00 zł

Cena poprzednia

131,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
CZARNE MYDŁO Z OLEJKAMI ZESTAW SPA - Zestaw idealny na prezent dla Ciebie lub bliskiej Ci osoby !
Sklep internetowy Afandi Oriental Dream poleca ZESTAW KOSMETYKÓW SPA Z MAROKA, który idealnie wzbogaci Twoje domowe spa lub
ucieszy nawet najbardziej wymagającą osobę jako podarunek.
W skład zestawu kosmetyków spa wchodzi marokańskie czarne mydło, rękawica do peelingu oraz olej arganowy.
Czarne mydło z Maroka –Jest w 100% produktem naturalnym, bogatym w witaminę E.
Nie obejdzie się bez niego żadne domowe spa. Czarne mydło Savon Noir rewelacyjne oczyszcza skórę, działając na zasadzie peelingu
enzymatycznego. Przygotowując ją do dalszych zabiegów domowego spa.
Skóra gotowa jest na przyjęcie dobroczynnych właściwości oleju arganawego zawartego w zestawie lub innych olejków dostępnych w naszym
sklepie internetowym. Poza właściwościami oczyszczającymi czarne mydło Savon Noir nie zatyka porów i nie uwrażliwia. Doskonale nawilża oraz
odżywia skórę. Staje się ona jedwabiście gładka i miękka w dotyku jak nigdy wcześniej. Może być stosowane do każdego typu skóry, nawet tej
najdelikatniejszej.
Bardzo ważną częścią naszego zestawu kosmetyków spa jest olej arganowy zwany marokańskim złotem, który pozyskuje się z owoców drzewa
arganowego. Posiada różne właściwości medyczne i kosmetyczne. Z dobroczynnego działania kosmetycznego można wymienić działanie
antyoksydacyjne, regeneracyjne, odżywcze, nawilżające, przeciwzmarszczkowe. Dzięki tak szerokiemu oddziaływaniu zyskał miano eliksiru
młodości. Każde domowe spa powinno mieć na swojej półce olej arganowy. Jest to absolutny must have !

Jak stosować ZESTAW KOSMETYKÓW SPA ?
1. Weź ciepły prysznic - umyj skórę najpierw normalnym mydełkiem do mycia
(polecamy arganowe lub z czarnuszki dostępne w naszym sklepie internetowym)
2. Nałóż czarne mydło i pozostaw na skórze około 10 minut, zrelaksuj się
3. Rękawicą dołączoną do zestawu wykonaj kolistymi ruchami masaż od stóp do głowy, delikatnie masując wrażliwe części ciała
4. Po masażu każdego fragmentu ciała spłucz czarne mydło Savon Noir ciepłą wodą
5. Na oczyszczoną, jeszcze wilgotną skórę nałóż olej arganowy i osusz ciało ręcznikiem
6. Ciesz się rezultatem zabiegu, po którym skóra będzie gładka, nawilżona i niesamowicie oczyszczona.
Proponowany przez nasz sklep internetowy ZESTAW KOSMETYKÓW SPA stosuje się nie częściej niż 2 razy w tygodniu.
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Powody dla których warto stosować ZESTAW KOSMETYKÓW SPA:
-

stanowi znakomity środek pielęgnacyjny
nawilża i odżywia skórę
usuwa obumarły naskórek i zanieczyszczenia
skóra staje się gładka i promienna
jest w 100% produktem naturalnym, nie uwrażliwiającym nawet najdelikatniejszej skóry
idealnie wzbogaci Twoje domowe spa.

Pozwól sobie na ekskluzywne domowe spa !
Dodatkowe informacje dla produktu:
Zestaw kosmetyków spa zawiera:
1x marokańskie czarne mydło
1x rękawicę do peelingu
1x olej arganowy 125ml z certyfikatem Ecocert, USDA Organic i Bio.
Zestaw kosmetyków spa opakowany jest na prezent (do koperty dołączony jest woreczek z lnu, który stanowi opakowanie na prezent).
Zobacz inne naturalne marokańskie kosmetyki orientalne z oferty sklepu Afandi Oriental Dream. Twój orientalny sklep internetowy z tradycją i
doświadczeniem.
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