Forvandl dit badeværelse til et spa!
Vi opfatter normalt ikke vores hjem som en flugt fra vores hektisk liv, men hvor tit har du
ikke under en kropsbehandling tænkt, at det ville være skønt at få en hver dag? Med de
rigtige midler kan du skabe total afslapning i 20 minutter.
Begynd oplevelsen med at fylde badekarret med varmt vand. Sæt din favorit musik på og
tænd nogle aromaterapilys. Mens karret fyldes tilføjes lindrende mineralsalte som f.eks.
Dermalogicas Hydro Active Mineral Salts.
Hydro Active Mineral Salts er en blødgørende saltpeeling med mineralsalte fra Det døde
Hav samt eksfolierende enzymer fra ananas og papaya som fjerner den triste overflade og
efterlader huden blød og glat. Hydro Active Mineral Salts kan også tilføjes i badevandet
eller anvendes alene eller sammen med Stress Relief Treatment Oil til at peele huden på
kroppen. Begge produkter arbejder fantastisk
i vandet ved at aktivere de essentielle olier
og rense huden i dybden, hvilket gør
karbadet til dit fristed.
Prøv også at tilføje Stress Relief Treatment
Oil til badevandet for en ekstra afslappende
effekt. Stress Relief Treatment Oil, en
aromaterapi behandlingsolie der styrker både
huden og psyken, når den anvendes til
massage og indånding af essentielle olier som
omfatter sandeltræ, lavendel, orange, salvie,
patchouli og ylang-ylang. Olien kan bruges
sammen med Dermalogicas Body Hydrating
Cream for at øge kroppens evne til at binde
fugt eller alene til en stresslindrende
kropsmassage eller hovedbundsbehandling.
Til de dage, hvor der ikke er tid til 20 minutters
karbad anbefaler Dermalogica Conditioning
Body Wash, en sæbefri bodyshampoo med naturligt skummende planteekstrakter fra
quillaja sæbeurt og essentielle olier fra bl.a. lavendel, eukalyptus og rosmarin, til de
opfriskende brusebad.
Vejl. udsalgspriser
Hydro Active Mineral Salts

284 g.

kr. 235,00

Stress Relief Treatment Oil

119 ml.

kr. 210,00

Body Hydrating Cream

476 ml.

kr. 460,00

Conditioning Body Wash

476 ml.

kr. 395,00

På www.dermalogica.dk findes flere informationer om produkterne og landets Dermalogica
klinikker.
Yderligere informationer fås hos:
Tina Rasmussen
dermalogica
86 72 58 00
e-mail: tina@dermalogica.dk

