“COFFEE SCRUB“ Kávový píling
Po aplikovaní kávového peelingu sa budete cítiť ako znovuzrodená, predstavuje
povzbudzujúcu zmes, vytvorenú presne poľa požiadaviek mladých žien, ktoré si
potrebujú dopriať dennú dávku energie.Super stimulujúci kávový granulát zmiešaný
s olejmi a soľou vytvára dokonalú zmes pre redukciu kožných zápalov, poskytujúci
ochranu s antioxidantmi a odbúrava toxíny uvoľňované z nášho tela. Výhody kávy sú
v zmenšovaní kožných pórov, rozkladaní tukových vačkov, a vylepšovaní sfarbenia
kože a jej textúry. Kávový peeling odstraňuje baktérie, špinu a make-up, a redukuje
celulitídu, strie, akné, kožné ekzémy, atď.
.
VÝHODY







Zužuje kožné póry a pomáha odstraňovať tukové vačky.
Odstraňuje baktérie a make-up.
Pomáha pri liečbe strii.
Pomáha pri liečbe akné.
Účinne pomáha pri zmierňovaní ekzémov.
Ako ochrana s antioxidantmi

AKO SA POUŽÍVA:
Pred použitím BodyBlendz pílingu si pleť najprv opláchnite pomocou teplej vody, počas
toho ako je vaša pokožka ešte stále vlhká si na prsty naneste trochu BodyBlendz pílingu
a vmasírujte si ho do pokožky. Postupne nanášajte ďalší BodyBlendz píling ako
prechádzate na ďalšie časti vášho tela. Sústreďte sa na oblasti pokožky s drsnejšími
záhybmi, ako sú lakte, kolená a chodidlá. Vyhnite sa citlivým oblastiam alebo
poškodenej/narušenej koži. Krúživým pohybom prstov vmasírujte do pokožky tento
exofoliačný píling na odstránenie odumretej kože, nechajte ho postáť 5 až 10 minút,
a následne píling opláchnite, uistite sa, že ste ho celý zmyli.
Na tvár: Na navlhčenie vašej tváre použite teplú vodu, uistite sa, že si navlhčíte celú
tvár a potom na tvár naneste dostatočné množstvo BodyBlendz pílingu a všetok ho
vmasírujte na vašu tvár a hrk, (buďte opatrný, aby ste príliš netlačili), aby ste tak
predišli zbytočnému začervenaniu, alebo šúpaniu kože, taktiež si do istej miery dajte
pozor aby sa vám píling nedostal do očí.
Nechajte postáť 5 až 10 minút, následne píling dôkladne opláchnite, uistite sa pri tom,
že je kompletne zmytý a potom si pomocou jemnej osušky/uteráku osušte tvár.
INGREDIENCIE/ZLOŽENIE:
100% prírodné a čisté účinné zložky
surová a pražená 100% Arabica,

morská soľ,
extra panenský olivový olej,
mandľový olej,
makadamiový olej,
jojobový olej,
pomarančový olej
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:
Produkt je určený len na vonkajšie použitie a neobsahuje žiadne škodlivé či jedovaté
látky. Tento výrobok nie je určený na vnútorné použitie.
PRVÁ POMOC:
pri kontakte s očami: Vypláchnite oči dôkladne čistou tečúcou vodou po dobu 5 minút.
Pokiaľ
podráždenie
pretrváva,
vyhľadajte
lekársku
pomoc.
pri
kontakte
s
kožou:
Nevyžadujú
sa
žiadne
zvláštne
opatrenia
pri
inhalácii:
Nevyžadujú
sa
žiadne
mimoriadne
opatrenia.
Aj keď je píling vyrobený z prírodných ingrediencií odporúčame vykonať test 24 hodín
pred jeho použitím. Test vykonajte na malej ploche vašej pokožky a v prípade, že sa
prejaví nejakou neprimeranou reakciou, prestaňte s používaním a kontaktujte nás.
SKLADOVANIE A DOBA TRVANLIVOSTI:
Naše neotvorené peelingy majú dobu trvanlivosti 14 mesiacov. Po ich otvorení sa dajú
použiť po dobu 3 mesiacov. Je veľmi dôležité dbať na to aby Vaše otvorené balenie
neprišlo do kontaktu s vodou a udržovať ho na suchom mieste, po aplikácií potrebného
množstva ho preto odporúčame uzatvoriť a predísť tak možnému kontaktu s vodou,
vlhkosťou alebo jeho vyschnutiu. Dbajte na to aby sa voda nedostala do vnútra obalu,
pretože to znižuje životnosť produktu.
Uisťujeme, že tento produkt nie je nikdy skladovaný a prepravovaný s nebezpečnými,
chemickými výrobkami alebo látkami.
Obalový materiál je citlivý na nebezpečenstvo požiaru. Držte ho mimo sa všetkých
priamych zdrojov ohňa.
Nebezpečné rozkladné produkty: Žiadne

