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RĘKAWICA KESSA DO
ZABIEGU HAMMAM
Cena

23,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
ORYGINALNA, MAROKAŃSKA RĘKAWICA DO PEELINGU

Marokańska rękawica do peelingu służy do głębokiego peelingu i masażu nie podrażniając przy tym skóry. Rękawica do
peelingu jest wykorzystywana bardzo często w Ośrodkach Hammam w Maroku. Sklep internetowy Afandi Oriental
Dream poleca produkt marokańska rękawica do peelingu gdyż jest to najlepsza rękawica do oczyszczenia skóry z martwego
naskórka. Rękawice można prać w pralce z czarnymi rzeczami.
Rękawica do peelingu jest niezbędna do wykonania oczyszczającego zabiegu Hammam. Marokańska rękawica do peelingu
dzięki specjalnym włóknom działa jak "papier ścierny" i pobudza krążenie krwi. Jest to produkt który każdy powinien mieć w
swoim domu. Ta cudowna marokańska rękawica do peelingu zastąpi wszystkie inne gąbki i myjki jakie mają Państwo w domu!
Zalety masażu produktem marokańska rękawica do peelingu:
-

idealna terapia antycellulitowa
skóra doskonale przygotowana do aplikacji kremów, olejów i balsamów
oczyszczona i jedwabiście gładka skóra
skóra nabiera zdrowego wyglądu, jest dobrze dotleniona

Sposób użycia:
Przed użyciem należy namoczyć rękawicę w wodzie z octem dla zmiękczenia włókien. Rękawica do peelingu
może być użyta do masażu całego ciała z wyjątkiem twarzy.
Przed przystąpieniem do masażu przy użyciu produktu marokańska rękawica do peelingu najpierw należy nawilżyć ciało ciepłą
wodą, aby skóra zmiękła i otworzyły się pory, następnie zaaplikować czarne mydło peelingujące Savon noir (naturalny
gommage dostępny w naszym sklepie TUTAJ>> odczekać kilka minut i delikatnie spłukując przystąpić do masażu wybranych
części ciała. Po osuszeniu ciała najlepiej zaaplikować naturalny krem, olej arganowy lub balsam. Po takim masażu skóra
doskonale wchłania kosmetyki.
Marokańska rękawica do peelingu została wykonana jest z tkaniny o ziarnistej strukturze.
Rękawica o umiarkowanym stopniu ścieralności.
Dostępny kolor Tylko CZARNY !
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