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DODATEK DO ZESTAWU,
KWIATOWA SÓL DO KĄPIELI
CENA:

20,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: ILY Line

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
SÓL GREJPFRUTOWA - ZE SKÓRKĄ POMARAŃCZY,
NAGIETKIEM I OLEJKIEM GREJPFRUTOWYM
LAWENDOWA - Z KWIATEM LAWENDY I OLEJKIEM
LAWENDOWYM RÓŻANA - Z PŁATKAMI RÓŻ I
OLEJKIEM RÓŻANYM ZIOŁOWA - Z RUMIANKIEM,
ZIELONĄ HERBATĄ, OLEJKIEM Z LIMONKI I DRZEWA
HERBACIANEGO

OPIS PRZEDMIOTU
Sole do kąpieli ILY Line to mieszanka soli magnezowej i himalajskiej. Są bogate w wiele cennych mikroelementów, dzięki
czemu wspaniale oczyszczają i wzmacniają ciało, zmniejszają obrzęki, łagodzą zmiany skórne i rozluźniają spięte ciało.
Mają niezwykłe właściwości pielęgnacyjne, regeneracyjne i łagodzące. Zawarte w nich suszone kwiaty i olejki nadają
piękny zapach. Aromaterapia wzbogaca relaks i komfort podczas wieczornych rytuałów. Produk zawiera 170 g mieszanki,
która wystarczy na 2 bogate kąpiele.
Kwiatowa sól do kąpieli z olejkiem różanym i płatkami róż ma niezwykle słodki i przyjemny zapach. Dodatek róży królowej wszystkich kwiatów, zapewni dobroczynne działanie na skórę. Olejek różany zwany " olejem młodości"
wzmacnia naczynia krwionośne, zmniejsza przebarwienia, rozjaśnia i dodaje blasku. Do tego jest jednym z
najsilniejszych, naturalnych afrodyzjaków. Pielęgnacja i relaks w jednym.

Niesamowicie pachnąca mieszanka soli z olejkiem limonkowym, z olejkiem z drzewa herbacianego, matchą i
rumiankiem, która rozbudzi Twoje zmysły i przywróci ukojenie. Cenne składniki takie jak drzewo herbaciane i rumianek
działają przeciwzapalnie i łagodząco. Dzięki właściwościom Matchy, poczujesz zarówno delikatne pobudzenie jak i
odprężenie a odrobina olejku limonkowego nada temu wszystkiemu przyjemnej świeżości.
Aromatyczna sól ILY Line z olejkiem lawendowym i kwiatem lawendy regeneruje, głęboko odpręża, zmniejsza napięcie
mięśni, poprawia nastrój i łagodzi skutki stresu. Do tego otula delikatnym lawendowym zapachem co ułatwia zasypianie i
poprawia jakość snu.
Kąpiel z dodatkiem tej soli to doskonały sposób na relaks po ciężkim dniu, ponieważ przywraca równowagę ducha, ciała i
emocji.
Kwiatowa sól do kąpieli ILY Line wzmocniona olejkiem z grejpfruta, skórką pomarańczy i nagietkiem poprawi odporność,
zmiękczy skórę i nada jej delikatności. Grejpfrut i pomarańcz działają również antycelulitowo i ujędrniająco, a cytrusowy
aromat czyni kąpiel orzeźwiającą i energetyzującą.
Wsyp sól do ciepłej kąpieli, poczekaj aż się rozpuści, następnie zanurz się w pachnącej, aromatycznej wodzie. To właśnie
wtedy uwolnią się wszystkie substancje lecznicze, ktore zregenerują Twoje ciało i umysł.

Produkty ILY Line tworzone są w Polsce
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