
Az arcbőr az a terület, amely mindig, mindenféle körülménynek
ki van téve. A nap, a szél, a meleg, a hideg, a pára, a víz
mindenképpen éri, hiszen szabadon van. 
Ráadásul az évek múlásával csökken az arc izmainak
rugalmassága, és a bőrünk rugalmassága is, a simasága, a
víztartalma, megjelennek az első apró, majd nagyobbacska
ráncok.

Nap mint nap újabb és újabb sejtek "születnek" átveszik a
régiek helyét, vagyis mindig megújul a bőrünk. A szervezetünk
megteszi, amit csak megtehet.
Az a kérdés, hogy mi hogyan segíthtjük ebben, mit tehetünk az
arcunkért?
Igen, az arcunkért, nem csak a bőrünkért!
Az arc bőrének, az alatta lévő kötőszövet, az arcizmok, a vér és
nyirokkeringés karbantartása mindenképpen hozzájárul a
fiatalos arc megőrzéséhez.

Az ősi népek, akik év ezredek óta törődtek magukkal, az
egészségükkel, a fiatalos, rugalmas arc megőrzéséhez sajátos
technikákat alkalmaztak és allkalmaznak ma is.
Rájöttek mér réges régen, hogy a reflexzónák, a meridián
pontok milyen jelentőséggel bírnak, és azt is tudják, hogy az
arcon, a kezeken és a talpon is megtalálhatóak ezek a zónák,
pontok, amelyek ingerlésével, sajátos masszírozásával nem
csak az adott területre, hanem a teljes testre hatást
gyakorolnak.

A Japán Arcmasszázs, a Gua Sha Arc és Dekoltázsmasszázs
vagy a Talpcsakra Masszázs ilyen speciális és tradícionális
masszázs és kezelés.

De, térjünk vissza, ahhoz, hogy ezeken a speciális "eljárások"
mellett, mit tehetünk mi otthon az arcunkért! 
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MIÉRT  FONTOS  ARCÁPOLÁSI  RUTINT
HASZNÁLNI?
Mert a bőr állapota klinikailag
bizonyítottan legalább 
7-szeresen javul.

NAPI  TEENDŐ A FIATALOS
EGÉSZSÉGES BŐRÉRT
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MI  AZ  AZ  ARCÁPOLÁSI  RUTIN  ÉS
MIKOR  ALKALMAZZAM?
Egy 4 lépésből álló 2 x 2 perces folyamat, amit reggel
és este szükséges alkalmazni. 

É P Í T S D  B E  A  M I N D E N N A P J A I D B A  A  B Ő R Ö D É R T !

Két dolog van, amit észben kell tartani:
Rendszeresség és Minőség 

Rendszeresség: minden nap ápolni az arcbőrünket. 
Minőség: minőségi termékek



Tisztítás
Reggel és este
Az arclemosó gyengéden tisztítja a bőrt a
szennyeződésektől, előkészítve és
megteremtve a tökéletes körülményeket,
hogy a következő lépésekben használt
termékek felszívódjanak a bőrbe.

Szemkörnyék ápolása
Reggel és este
A szemkrémek könnyed textúrával
rendelkeznek, illatmentesek, a szemkörnyék
speciális igényeinek megfelelő kialakítással.
Felvitele nedves ujjbeggyel, rendkívül
kíméletesen, lágyan történik.

Szérum szerepe
reggel és este
A hatékonyság fokozása, a nappali vagy
éjszakai krém használatát megelőzően.
Folyékony textúráját arra tervezték, hogy a
hidratáló és fiatalság megőrző
hatóanyagokat gyorsan és hatékonyan
bejuttassa a bőr mélyebb rétegeibe, hogy a
sejteknek extra hidratáltságot biztosítson.
 

Hidratálás és Táplálás
A nappali és éjszakai krém a rutin utolsó,
rendkívüli hatóanyagokat tartalmazó,
hidratálást biztosító része.
A nappali krém hidratál és véd, az
éjszakai krém feltölt és visszaállít. 

AZ  ARCÁPOLÁSI  RUTIN  LÉPÉSEI



Célzott megoldás
Te is megtalálhatod az egészséges, gyönyörű bőrhöz vezető utat!
A bőröd igényeinek megfelelően kialakított termékek használatával.
A lehető legjobb eredményeket érhetsz el a rendszeres használatával. 
Találd meg azt a termékcsaládot, amely mind árérték arányban, mind
minőségben megfelelő a Te bőrödnek.
100% elégedettségi garancia az elérési cél!



A természet inspirálta, a tudomány támogatja

Tedd az arcápolási rutint az életed részévé!
Amikor felébredsz reggel, a fürdőszobában kezded a napod. 
Mielőtt nyugovóra térsz este, a fürdőszobában fejezed be a napod.
Miért ne adnál magadnak 3-5 percet az arcod bőrének ápolására? 
Összesen ennyi idő mindössze! 
Érezd a törődést, amit a professzionális arcápoló szerek nyújtanak!

Próbáld k
i!

Oriflame arcápolási rutin
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Én ezt a termékcsaládot választottam: Oriflame NovAge

Válassz magadnak egy jó minőségű terméket és használd!
Ha az én választásom, a NovAge termékcsalád érdekel,
szeretnél többet tudni róla, akkor kérdezz tőlem!

Használd!

Japán Armasszázs
és

Gua Sha Arc és Dekoltázsmasszázs

www.guashamasszazs.hu

https://www.guashamasszazs.hu/japan-arcmasszazs/

