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Přírodní tělový regenerační a zpevňující krém
s aromaterapeutickými účinky

Esenciální oleje citronu, bergamotu a limetky zlepšují krevní oběh
a podporují vstřebávání přirodních účinných látek. Esenciální olej
tropické verbeny zjemňuje a osvěžuje pokožku.

Síla synergie přírodních účinných látek:
- jojobový olej
- pramenitá minerální voda
- bambucké máslo
- esenciální mastné kyseliny Omega 3 a Omega 6
- Vitamin E
- betain získaný z cukrové třtiny – pečlivý pečovatel o hydrataci

pokožky, který navíc zlepšuje pružnost

S aromaterapeutickými účinky vybraných esenciálních olejů,
podporuje krevní oběh, zjemňuje a osvěžuje pokožku.
Při pravidelném používání se pokožka zpevní a celkově
zregeneruje.

Peeling na obličej a tělo
s aromaterapeutickými účinky

Ošetření, které zbaví pokožku nečistot
a odumřelých buněk. Rozdílná hrubost
granulek z olivových a meruňkových
pecek zaručuje, že pokožku očistí jemně.

7 esenciálních olejů nejvyšší kvality
a pramenitá minerální voda provedou
dokonalou očistu a regeneraci.

Způsob použití – jemně masírovat vlhkou
pokožku obličeje a těla. Opláchnout
vlažnou vodou.

Sprchový gel
s aromaterapeutickými účinky

Obsahuje pouze tenzidy rostlinného původu.
Výživný a zjemňující. Podporuje mikrocirkulaci.

Obsahuje navíc:
- šťávu z aloe vera
- rýžové proteiny
- glycerin
- Panthenol

Aromaterapeutický
masážní olej

Speciálně vyvinutý masážní olej se
7 esenciálními oleji nejvyšší kvality,
hedvábné konzistence.

- Dodává energii, zpevňuje pokožku,
zvyšuje její pružnost a tím zabraňuje
povadání.

- Působí preventivně proti striím.
- Podporuje vylučování toxických látek

z těla.
- Zlepšuje stav pomerančové pokožky.
- Zjemňuje pokožku.
- Ideální pro odstranění těžkosti nohou.
- Perfektní jako intenzivní zpevňující kůra.

SPA RELAX
AROMATHERAPY

od ATHENA'S Italy

Hledáte způsob, jak RYCHLE smýt stres,
únavu a chmury a zároveň se
rychle dobít energií, inspirací

a optimismem?

Pracujete s maximálním nasazením
a vedete intenzivní život?

je pro vás ideálním řešením

Vyvinutá na základě dnes již vědecky dokázaných pozitivních účinků aromaterapie. Díky
aromaterapeutickým účinkům 7 esenciálních olejů získaných z pečlivě vybraných rostlin
a blahodárným účinkům čisté pramenité minerální vody, se stane čas, který věnujete péči
o vaše tělo, chvílí efektivního Spa RELAXU. Vůně přírodní kosmetické řady Spa RELAX
Aromatherapy vás zahalí a s láskou se o vás postará. Nejdříve ucítíte svěží citrusy, pak ostrost
koření a na závěr balzámově dřevitou vůni.

Ilona
Přeškrtnutí



Aromaterapeutický olej na sprchování
a do vířivých van

Regenerační, posilující, ideální pro muže i ženy, kteří pracují s plným nasazením a vedou intenzivní život.
Účinná směs 7 prvotřídních esenciálních olejů pro příjemné chvíle odpočinku. Zjemňuje pokožku.
Neobsahuje pěnivé složky, proto je vhodný i do hydromasážních van.

Způsob použití ve sprše:
na umytou a vlhkou pokožku naneste masážní olej a jemně masírujte. Teplá voda podpoří uvolňování esencí a jejich účinek do
hloubky díky otevřeným pórům pokožky. Nenanášejte si čistý olej na oči a na intimní partie. Na závěr dobře osprchujte čistou
vodou a jemnými, krátkými pohyby se osušte.

Způsob použití do vířivé vany:
nalijte 50-100 kapek oleje do vany s teplou vodou. Olej se dobře rozpouští, netvoří pěnu.

NAKUPUJTE v e-shopu

Kosmetiku ATHENA´S

www.tendenceesence.cz
poradíme vám

zašleme vám zdarma testery

za každý nákup vás odměníme dárečkem

budeme vám zasílat užitečné informace o tom, jak být stále krásné zdravě

Telefon: 774 500 551Telefon: 774 500 551

LAV - Kosmetika ani její komponenty nebyly
testovány na zvířatech
LAV - Kosmetika ani její komponenty nebyly
testovány na zvířatech

ICEA - Garance BIO kvality a ekologického způsobu výrobyICEA - Garance BIO kvality a ekologického způsobu výroby

IMPATTO ZERO - Účast na projektech chránící naši planetu

UNIPRO - Certifikát kvality Komory italského kosmetického průmyslu

Bergamot -

Citron

Limetka

Plody tropické verbeny

esenciální olej bergamotového stromu,
který roste na jihu Itálie.

- osvěžuje a povznáší, stimuluje a vyrovnává
emoce,vyvolává pocit štěstí a radosti

- podporuje sebedůvěru, kuráž a schopnost
koncentrace

- hojí emoční rány, zahání smutek, uklidňuje pocity
strachu a úzkosti

- u žen pomáhá regulovat menstruační cyklus
a mírnit příznaky menopauzy

- navozuje duševní klid, stimuluje k aktivitě

– esenciální olej získávaný lisováním kůry
z citrónů za studena

- má blahodárné účinky na kůži
- podporuje krevní oběh, zlepšuje prokrvení
- projasňuje myšlenky
- podporuje imunitní systém
- pomáhá relaxovat
- zmírňuje deprese

- pomáhá rozproudit lymfu
- odvádí toxické látky z těla
- vypíná pokožku
- odstraňuje celulitidu
- účinně působí proti depresi

- esenciální olej litsea
cubeba

- silně podporuje koncentraci
- zahání nervozitu
- působí proti migrénám
- zbavuje nespavosti

Eukalyptus –

Jedle bělokorá (Abies alba)

Muškátový oříšek

esenciální olej lisovaný z listů stromu
blahovičník rostoucího v Austrálii, ideální pro
masáž

- čistí dýchací cesty a pomáhá při léčbě rýmy
a kašle

- odbourává fyzické vyčerpání a psychické
bloky

- výborný pro masírování zablokované krční
páteře
a namožených svalů po sportu

- odbourává migrénu
- zlepšuje koncentraci
- působí proti depresi a úzkosti
- navozuje příjemné pocity
- působí blahodárně na celkový psychický stav

– svěží, balzámově
dřevitá vůně

- povzbuzuje vyčerpaný organismus
- dodává energii
- harmonizuje organizmus
- uvolňuje ztuhlé a bolestivé svaly a šlachy
- prokrvuje pokožku
- vhodný při nachlazení, utišuje kašel
- zlepšuje chuť na sex

- podporuje trávení a zvyšuje chuť k jídlu
- podporuje krevní oběh
- pomáhá při revmatizmu
- odstraňuje pocity slabosti a vyčerpání
- pomáhá při nadýmání, průjmech a střevních

infekcích

Prvotřídní esence kosmetické řady SPA RELAX AROMATHERAPY


