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STWÓRZ SWÓJ SPA BOX
CENA:

149,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 2 DNI
Producent: ILY Line

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
ŚWIECA ZAPACHOWA AUTUMN PIE DARK
CHOCOLATE GRANDMA'S BLUEBERRY JAM
GRASSLAND TEA HOMEMADE BREAD PINE FOREST
SPICY PEAR ESSENCE SPIRITUAL YOGA SPONGE
CAKE STRAWBERRY CHEESECAKE TYROL'S MULLED
WINE VANILLA LATTE
ŚWIECA DO MASAŻU KOKOS | DRZEWO
SANDAŁOWE
KWIATOWA SÓL DO KĄPIELI 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
Spa Box to zbiór naturalnych produktów do odtworzenia relaksującego spa w zaciszu własnego domu. Stworzony dla
kobiet, które potrzebują odrobiny relaksu - nawet jeśli uparcie twierdzą, że nie :).

W skład zestawu wchodzą:
świeca sojowa o dowolnym zapachu
ręcznie wykonana sól do kąpieli z płatkami kwiatów i olejkami eterycznymi,
aromatyczna świeca do masażu z olejem macadamia i olejem ze słodkich migdałów o dowolnym zapachu
drewniana szczotka do masażu z naturalnym włosiem,
miękka w dotyku opaska na oczy.
Wszystko zapakowane jest w ekologiczne pudełko z czarnym papierowym wypełnieniem, przewiązane czarną matową
wstążką.

Żadne SPA nie obejdzie się bez cudownego aromatu i klimatu, który nadają świece. Zapal ją, a w czasie, kiedy słodki
zapach będzie wypełniał łazienkę przygotuj uspokajającą kwiatową kąpiel z kwiatową solą. Możesz użyć dołączonego do
zestawu lnianego woreczka – wypełnij go solą i wrzuć do wanny. Przed kąpielą wykonaj masaż suchego ciała szczotką z
naturalnego włosia – doskonale Cię odpręży i poprawi krążenie krwi. Zacznij od nóg i rąk, wykonując krótkie i posuwiste
ruchy skierowane w stronę serca. Masaż pozwoli na doskonałe przenikanie minerałów zawartych w składnikach soli.
Wreszcie nawilżaj skórę masując ciało aromatyczną świecą do masażu - olej ze słodkich migdałów oraz olej macadamia
kompleksowo rozpieszczą i zadbają o skórę a cudowny zapach pozostanie na ciele przez długi czas. Po około 15
minutach od zapalenia, świeca przeistacza się w ciepły olejek o temperaturze nieco wyższej niż temperatura ciała. Przed
rozpoczęciem masażu należy zgasić świecę, odczekać chwilę (żeby wosk delikatnie się ostudził) i wylać olej na dłoń.

Teraz można już go rozprowadzić wmasowując bezpośrednio w skórę. Po masażu skóra jest jędrna, jedwabiście gładka i
pachnąca.

Cały proces tworzenia naszych świec wykonywany jest ręcznie - rozpoczynając od podgrzania wosku, przez dodanie
kompozycji zapachowych, przytwierdzenie knotów, napełnienie słoików i kończąc na przyklejeniu etykiet.

Świece ILY Line wykonywane są w Polsce.

OPROGRAMOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO SELLINGO.PL

