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bio-webáruházakban és a természetes kozmetikumokkal dolgozó kozmetikusoknál!
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Rozmaring
Rosmarinus officinalis

Borágó
Borago officinalis

Zsálya
Salvia officinalis

100%-ban natúr vagy bio kozmetikumok, NATRUE és/vagy BDIH minősítéssel.
Bőrgyógyászatilag, érzékeny bőrre is tesztelt termékek.
Nem tartalmaznak szintetikus illatanyagokat, színezékeket vagy tartósító szereket,
ásványi olajokat, parabéneket és PEG-eket.
Az összetevők bio vagy biodinamikus (Demeter) termesztésből származnak.

Lábápolás

Lábápolás
Általában kevés figyelmet fordítunk a lábakra, pedig szinte csúcsteljesítményt
nyújtanak nap-nap után. A lábak tartják egész testünket, a lábujjak pedig a test
egyensúlyi helyzetét biztosítják. Nem csoda, ha túlzott terhelés éri ezeket a testrészeket, nem érezzük jól magunkat. Ha sok időt töltünk álló helyzetben, a lábfejek, vádlik elfáradnak és bedagadhatnak. Ráadásul, ha túl szoros, nem megfelelő cipőt hordunk, hólyagok, tyúkszemek és bőrkeményedések keletkeznek, ami
fokozza a fájdalomérzést és rossz közérzetet. A meleg időjárás, magas hőfokok
szintén nyomást gyakorolnak a lábakra, ezért nyáron talán még fontosabb, hogy
különleges ápolásban részesítsük a végtagjainkat.
A Frissítő lábkrém és a Rozmaring kar- és lábápoló víz újjáélesztik a fáradt lábakat és karokat, segítenek a végtagok dagadásának megelőzésében. A selymet
tartalmazó Rozmaring lábbalzsam és Selyempúder a lábfejek izzadását enyhítik,
igazi felfrissült lábérzetet adnak. Ez utóbbi termékek könnyű dezodoráló hatással
bírnak, így minimalizálják a kellemetlen szagot.
Frissítő lábkrém — enyhülést ad és felfrissít
Ideális lábápoló készítmény napi használatra - legyen szó
munka, sport vagy bármilyen szabadidős tevékenységről és élénkítő lábmasszázshoz is. Krémes textúrája miatt gyorsan felszívódik, miközben intenzíven ápolja és nedvességgel
látja el a bőrt (száraz lábra ezért különösen alkalmas).
Használata:
Naponta akár többször, de legfőképp este fürdés után
dörzsöljük be vele a lábfejet, vádlikat szív felé haladó mozdulatokkal, illetve kis mennyiséget vigyünk fel a lábujjak
közé. Intenzív fizikai aktivitás és sportolás után különösen
javallott az alkalmazása, ilyenkor a krém felvitele után
polcoljuk fel, pihentessük lábainkat, hogy teljes regenerálódásban részesüljenek. Száraz bőrnél a napi használat
javasolt.

Rozmaring lábbalzsam — megelőzi a túlzott izzadást és
revitalizál
Száraz, friss érzetet nyújt a lábaknak egész nap. Megelőzi
a túlzott lábizzadást, csökkenti a kellemetlen szagot, felmelegíti a lábakat és puhává teszi a bőrt. Receptúrájában a rozmaring éterikus olaj, selyem és zsálya keveréke felmelegíti,
egyensúlyba hozza és új erőkkel tölti fel a bőrt. A selyem és
rizs-keményítő tartalom révén a készítmény beszívja a felesleges nedvességet, így a bőr puha, száraz és védett marad.
Használata:
Reggel fürdés után dörzsöljük be egy kis mennyiséggel a lábfejet, talpat és a lábujjak közét!
Sajátosság:
Nem masszírozó balzsam, csak bedörzsölésre való! Selyempúdert is tartalmaz, ami beburkolja a lábat, így ha túl sokat
viszünk fel a bőrre, szürkésfehér nyomot hagyhat.
Rozmaring kar- és lábápoló víz — élénkít és energiával tölt fel
Felfrissít, élénkíti a vérkeringést, egyben erősíti a vénákat.
Enyhíti és minimalizálja a víz-visszatartást, segít megelőzni
a görcsös állapotot, püffedést, fáradtságot, nehézség érzetét.
A fáradt karok és lábak visszanyerik a könnyedség érzetét.
Összetevői között a rozmaring olaj energizál és felmelegít.
A borágó segít visszaszorítani a visszeres vénák és a narancsbőr megjelenését. Egy hosszú munkanap után, amit
többnyire ülő vagy álló helyzetben töltünk, a Rozmaring karés lábápoló víz felfrissíti és energiával tölti fel a végtagokat,
így megújultan élvezhetjük a nap hátralevő részét.
Használata:
Dörzsöljük be a lábakat (elsősorban lábszárakat) és karokat
szív felé irányuló mozdulatokkal. Szükség esetén ismételjük
az alkalmazását. Várjuk meg, míg teljesen beszívódik a bőrbe, csak utána öltözzünk fel. Ha kompressziós harisnyát visel, 30 percet várjon a készítmény használata után. Száraz bőrűeknél javasolt a készítmény összekeverése valamelyik Dr. Hauschka testápoló olajjal. A gazdaságos használathoz érdemes egy külön
Dr. Hauschka 100 ml-es adagolófejet beszerezni és beilleszteni a termékbe.

Még több tipp a lábápoláshoz
A Körömápoló stift használata lehetővé teszi, hogy tartósan egészséges, jól ápolt körmeink
legyenek. A stift rendszeres alkalmazása erős és rugalmas körmöket eredményez.
Selyempúder használatát javasoljuk azoknak, akiknek erősen izzad a lábuk. A púder könnyű
dezodoráló hatásának köszönhetően megbízható védelmet nyújt, miközben táplálja a bőrt, így
selymesen puhává varázsolja a lábakat.
A Zsálya fürdő esszencia ideális lábfürdő készítéséhez. A fáradt, duzzadt lábaknak nagy segítséget
jelent egy zsálya lábfürdő. Rendszeresen használva szabályozza a lábak izzadékonyságát, a bőrt
puhává és simává varázsolja.

