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Parafina kosmetyczna 500g BRZOSKWINIOWA
Nazwa produktu: Parafina kosmetyczna 500g BRZOSKWINIOWA
Producent: OngleS
Model produktu: -

PROFESJONALNA PARAFINA Z WITAMINAMI A+E - POJEMNOŚĆ 500ml
&nbsp;
Wskazania:
na dłonie: skora sucha, zniszczona słońcem, przemarznięta, dojrzała, zniszczona
szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi, z przebarwieniami, rewelacyjny zabieg dla
osob ze słabym krążeniem, zimnymi dłońmi.
na stopy: skora sucha ze skłonnością do nadmiernego rogowacenia i pękania,
przemarznięta, dojrzała, zniszczona szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi.
Rewelacyjny zabieg dla osob ze słabym krążeniem, zimnymi stopami. Parafinę
można także stosować na dłonie, stopy i ciało (np. suche kolana czy łokcie).
W ciepłolecznictwie: w terapiach przeciwbolowych, przeciwreumatycznych,
likwidujących wzmożony tonus mięśniowy (zaopatrujemy także sanatoria. Na życzenie
Klienta możemy przesłać listy referencyjne - skan, z rożnych ośrodkow, ktore
obsługujemy)
Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na ktorykolwiek składnik, choroby grzybicze, wirusowe, bakteryjne
skory (grzybice skorne, paznokciowe, brodawki płaskie i zwykłe czyli tzw. kurzajki
itp.), uszkodzenia mechaniczne (skaleczenia, zadrapania), osteoporoza, zakrzepica,
żylaki, pękające naczynka, ciąża, karmienie piersią. Opis zabiegu w warunkach
domowych: * wykonaj peeling dłoni lub stop (przepis na domowy peeling: połączyć
sol lub cukier z dowolnym olejem spożywczym lub balsamem czy mleczkiem do ciała)
* dokładnie je umyj, osusz i wmasuj większą ilość kremu lub maseczki kremowej *
owiń dłonie czy stopy gazą (taką zwykłą z apteki, 4 do 8 warstw siateczki gazy) * nałoż
pędzlem roztopioną parafinę (sprawdź wcześniej czy nie jest za ciepła); jeśli parafina
jest tylko i wyłącznie dla Ciebie nie musisz nakładać jej pędzlem, możesz zanurzyć
dłoń lub stopę bezpośrednio w parafinie * owiń pielęgnowany obszar folią (możesz
nawet włożyć dłoń lub stopę do zwykłego foliowego woreczka) * włoż rękawice
kosmetyczne lub owiń ręcznikiem lub kocem * pozostaw maskę na 20-30minut * po
zdjęciu okładu usuń ewentualne resztki preparatu suchym ręcznikiem (może być
papierowy) Ważne: do dwoch godzin Twoja skora poddana zabiegowi nie powinny
mieć kontaktu z wodą. To czas potrzebny na właściwe "zawiązanie się" substancji
aktywnych w głębszych warstwach skory. Wskazowki: Aby roztopić parafinę, należy
wykonać tzw. kąpiel wodną. Do większego garnka nalewamy trochę wody, następnie
wkładamy do niego mniejsze naczynie z parafiną. Podgrzewamy na małym ogniu,
kontrolując proces roztapiania. Umow się z przyjaciołką i zrobcie sobie prawdziwy,
profesjonalny zabieg (razem łatwiej nakładać preparaty jedna osoba drugiej)
Jaki proces zachodzi podczas zabiegu? Peeling usuwa nadmiar warstwy rogowej i
pobudza krążenie, krem lub maseczka kremowa będzie się lepiej wchłaniać,
nałożenie ciepłej parafiny rozszerza pory skorne i gwarantuje aktywną penetrację w
głąb skory. Parafina tworzy nieprzepuszczalną powłokę i nie dopuszcza do parowania
składnikow aktywnych. Wytwarza się tak zwany efekt biosauny. Następnie po 20-30
minutach parafina stygnie i zamyka pory skorne, a tym samym zamyka odżywcze
składniki w głębszych warstwach. Dlatego efekt takiego zabiegu pozostaje na dłużej!!!
Polecam stosowanie takiego zabiegu 1-2 x tyg. w zależności od problemu
wyjściowego.

Cena: 13.50zł
Cena promocyjna: 10.53zł
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Dostępność: Ten produkt został dodany do sklepu w dniu środa, 21 styczeń 2015
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