Promóciós hirdetés

A fogyasztás SPA dimenziója
Egyre több a túlsúlyos ember
A statisztikák azt mutatják, hogy a mai világban rohamosan növekszik a túlsúlyos emberek száma, és sajnos elôreláthatóan ez a tendencia
továbbra is megmarad. Ennek a jelenségnek több oka is van; nagymértékben a mozgásszegény életmód, egészségtelen táplálkozás és stressz
váltják ki, de a túlsúly következményeként fellépô lelki diszkomfort is ösztönzi a szervezetet a további súlygyarapodásra.
Mindazok mellett a nôi magazinok, a TV és a környezetünkben élôk egy „ideális” kinézetet, karcsú alak elérés szinte
kötelességét sulykolják belénk, így aztán egyre többen egy hatékony alakformáló módszer után néznek.

A szépségszalonok ajánlata –
az algák
Manapság számos fogyasztás lehetôsége közül
választhatunk, újabbnál újabb diétákkal és
fitnesz tanácsokkal halmoz el bennünket
a média, de a fogyás közben bekövetkezô nem
kívánt mellékhatásokat is érdemes idôben
kivédenünk (ilyen pl. a bôrmegereszkedés,
bôrtónus csökkenése). Ezért is egyre több
kozmetikai cég is foglalkozik e problémával.
A LANèCHE cég nyáron mutatta be az új
SPA testkezeléseit, melyek közül a SPA
fogyasztó algás hôkezelés örvend
a legnagyobb népszerûségnek.

SPA fogyasztó algás termékek
A magától felmelegedô testpakolás 3 értékes algát tartalmaz: Barna algát (Laminaria
digitata), Holttengeri iszapot (Maris Limus) és Spirulina Maxima algát, melyek
aminosavakat, ásványi anygokat, és nyomelemeket tartalmaznak. Hatásukra jelentôsen
javul az anyagcsere és a vérkeringés, így gyorsul a salakanyagok eltávozása
a szervezetbôl. A bôrre és a vérre egyaránt tisztító hatással vannak, regenerálnak és
optimalizálják a bôr vízháztartását.
A testpakolás hatását fokozza a testet szekcionálisan melegítô speciális termopaplan, mely
segíti a hatóanyagok felszívódását a mélyebb szövetekre – így indítja be a fogyás folyamatát.
E különleges, érzékien kényeztetô algás kezelés egy alapos letisztítással kezdôdik, melyet egy speciális
tisztítóhabbal végzünk. Majd következik a rizs szemcséket és szôlômag kivonatot tartalmazó testpolír, mely
rendkívül hatékonyan eltávolítja az elhalt szarusejteket, és érezhetôen puhává teszi a bôrt. Ezt követôen
Fogyasztó-feszesítô body gélt alkalmazzuk a kezelt felületre. A testmasszázshoz pedig esszenciális olajokból
összekomponált masszázsolajat és SPA Feszesítô-selymesítô testkrémet használunk.

SPA fürdôkristály – SPA élmény otthon is
Otthon is átélheti a SPA alga nyújtotta élményt, hiszen otthoni
használatra fejlesztettek ki termékeket – ilyen például
a fogyasztó algás fürdôkristály. Az anyagok használatát
elsajátíthatja a SPA testkezelô tanfolyamainkon, melyeket
egy különleges, 4-kezes testmasszázs bemutatásával
egészítjük ki.
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