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OLEJEK DO MASAŻU Z GERANIUM.
ROZMARYNEM I WITAMINĄ E
Cena brutto

38.00 zł

Cena netto

30.89 zł

Numer katalogowy

260

Opis produktu
Olejek do masażu z geranium i rozmarynem wzbogacony witaminą E.

Olejek do masażu powstał, aby podczas masażu nadać skórze poślizgu co ułatwia płynnych ruch niosący za sobą przyjemność dla ciała. Olejek
do masażu ma za zadanie rozgrzać ciało, nawilżyć skórę oraz spotęgować te doznania dzięki przyjemnemu zapachowi. Podczas masażu
zaangażowany zostaje również zmysł węchu poprzez wykorzystanie w olejku do masażu olejków eterycznych. Użycie olejku podczas
wykonywania masażu ma również za zadanie wygładzenie i uelastycznienie skóry. Aby wybrać dobry olejek do masażu należy przyjrzeć się jego
składowi. Olejek taki powinien składać się z jednego lub kilku olejów bazowych oraz olejku eterycznego. Wybór olejku powinien być dobrany pod
kątem rodzaju masażu. Inny olejek przeznaczony będzie do masażu pobudzającego, inny do relaksacyjnego a jeszcze inny do np.
antycellulitowego. Użycie olejku do masażu sprawia, iż zabieg ten staje się przyjemnym i relaksującym przeżyciem również dzięki towarzyszącej
temu aromaterapii.

Po co właściwie masaż?

Masaż jest jednym z elementów medycyny holistycznej. Według niej sfera cielesna jest ściśle powiązana z płaszczyzną duchową i psychiczną.
Aby osiągnąć dobre samopoczucie oraz spokój wewnętrzny należy jednocześnie zadbać o wszystkie te strefy. Poprzez praktyki masażu można
osiągnąć ten efekt, a to dlatego, iż ciało staje się rozluźnione, skóra dzięki nawilżeniu jest w lepszej kondycji, a umysł dzięki aromaterapii
uzyskuje pełnię relaksu.
Według źródeł historycznych początki masażu mogą sięgać roku 3000 p.n.e. i pojawiły się w Chinach i Indiach. Doszukując się innych wzmianek
o tym sposobie radzenia sobie z dolegliwościami natrafić można na dzieła min. Hipokratesa, który opisuje praktyki ugniatania ciała jako
zalecenia ówczesnych lekarzy w zwalczaniu niektórych bolączek. Niedługo po tym pojawił się zwyczaj nacierania sportowców biorących udział w
igrzyskach oliwą. Ponoć, też sam Juliusz Cezar właśnie masażami leczony był z rwy kulszowej poprzez ugniatanie, głaskanie oraz szczypanie.

Olejek do masażu z geranium i rozmarynem wzbogacony witaminą E.
Nasz olejek do masażu składa się wyłącznie z naturalnych wyciągów roślinnych, dlatego przeznaczony jest dla każdego rodzaju skóry. Olejek
posiada właściwości pielęgnujące, wygładzające oraz nawilżające. Olejek do masażu z geranium posiada piękny kwiatowy zapach i ma korzystny
wpływ na osiągnięcie dobrego samopoczucia. Olejku z geranium używa się w terapiach związanych z depresją oraz nerwicą. Olejek z geranium
ma działanie antybakteryjne i antygrzybiczne dlatego polecany jest także osobom borykającymi się z problemami skórnymi, egzemą czy
opryszczką. Znacząco przyspiesza gojenie się ran oraz wpływa na niwelowanie blizn. Istotną rolę odgrywa w procesie regulacji krążenia krwi
oraz ma duży wpływ na krzepliwość. Łagodzi stany nerwowe, nerwobóle, niweluje wahania nastroju innymi słowy jest doskonałym
antydepresantem. W składzie olejku do masażu występuje także olej z pestek winogron, który ma działanie regenerujące i przeciwstarzeniowe, a
to dzięki dużej ilości witaminy E, którą zawiera. Olejek rozmarynowy, który także występuje w składzie naszego olejku do masażu ma
właściwości antybakteryjne i antyseptyczne. Pomocny w niwelowaniu problemów skórnych wywołanych egzemą. Istotny w walce ze wszelkiego
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rodzaju zapaleniami skóry. Doskonale radzi sobie ze skórą tłustą i trądzikową. W naturalny sposób tonizuje skórę oraz zapobiega jej
przesuszaniu. Jego systematyczne stosowanie zapewnia skórze zdrowy wgląd. Na dopełnienie składników odżywczych dla skóry w naszym olejku
występuje również witamina E. Ma ona właściwości niedopuszczające do starzenia się skóry. Sprawia, że skóra staje się sprężysta i gładka.
Dzięki zawartości witaminy E można znacząco zniwelować drobne zmarszczki. Dodatkowo chroni przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi.

Czym jest Siła Natury

Inspiracją do powstania marki Siła Natury jest piękno przyrody znajdujące się w sercu Beskidu niskiego. Lasy, zielone polany i dziko żyjące
zwierzęta to krajobraz naszej codzienności, którym chcemy się podzielić z innymi. Jesteśmy częścią natury – zamiast z nią walczyć, zacznijmy
czerpać z Jej źródła. Przyroda choć niepozorna, od czasu do czasu pokazuje swoją moc. Podjęliśmy więc próbę okiełznania tej dzikiej energii,
zamykając ją w naszych produktach. Przy ich tworzeniu używamy tylko naturalnych, przyjaznych środowisku składników. Dołącz do naszej
zielonej brygady i daj się porwać Sile Natury.

Składniki: Vitis Vinifera Seed Oil, Rosmarinus Officinallis Oil, Pelargonium Graveoles Oil, Int-rac-a-Tocopherylis Acetas.

Sposób użycia: bezpośrednio na oczyszczoną skórę. Polecany dla każdego typu skóry.
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Pojemność: 100 ml
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