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WINE THERAPY PEELING CU 
EXTRACT DE VIN
înlăturarea delicată a celulelor moarte

Ingrediente active principale: extract de vin, 
exfolianţi naturali (pulbere din sâmburi de caise). 
Efect: prin înlăturarea delicată a celulelor moarte, 
nu deshidratează pielea, ci o împrospătează şi 
întinereşte.

Aplicare: pentru ca pielea corpului să absoarbă 
nestingherit toţi componenţii activi, se recomandă pentru 
pielea uscată şi sensibilă adăugăm la peelingul de vin 
câteva picături de ulei natural de struguri pentru masaj, 
pentru pielea grasă folosim numai peelingul de vin. 
Peelingul se înlătură cu apă caldă. 

250 ml

WINE THERAPY BAIA CU EXTRACT 
DE STRUGURI
relaxare & hidratare

Ingrediente active principale:vextract de struguri 
şi şampanie, bisabolol.
Efect: îmbunătăţeşte circulaţiavşi stimulează 
eliminarea impurităţilor din piele. Are efect 
benefic asupra stării fizico-psihice. Excepţională 
pentru centrele wellness.

Aplicare: în cada umplută cu apă caldă adăugaţi cca 
200ml. Nu face spumă şi de aceea puteţi activa 
hidromasajul, cada jacuzzi.

1000 ml

WINE THERAPY MASCA PEEL-OFF 
CORPORALĂ
nutritivă şi protectoare anti-age

Ingrediente active principale: extract de seminţe 
de struguri, nămol diatomitic, argilă albă şi roşie.
Efect: nutritiv intens, anti-age, reducere a 
edemelor. Purifică pielea, accelerează eliminarea 
toxinelor, apa în exces (edemele), impurităţile, 
celulele moarte. 

Conferă îngrijire importantă, reîntinerire cutanată prin 
efectul nutritiv şi de accelerare a regenerării celulare.
Aplicare: pe zone corporale. Tratamentul este extrem de 
plăcut şi foarte apreciat de cliente.

2400 g

WINE THERAPY CREMĂ DE CORP
fermitate & anti-îmbătrânire cutanată

Ingrediente active principale: extracte de struguri, 
Centella Asiatica, unt shea, migdale tropicale, soc, 
bisabolol, vitamine E, C, ulei portocale, acid tanic, 
trigliceride.
Efect: fermitate, lifting, antiîmbătrânire cutanată. 
Îmbunătăţeşte elasticitatea cutanată, stimulează 
microcirculaţia, protejează împotriva îmbătrânirii 
cutanate premature.

Extractul de Centella are efect drenant, stimulează 
arderile de grăsimi, fortifică şi regenerează. Untul de 
shea hrăneşte, hidratează, protejează împotriva uscării.
Aplicare: dimineaţa şi/sau seara pe întregul corp, cu un 
uşor masaj până la absorbţie.

250 ml

2

WINE THERAPY 
Vinoterapie corporală
fără parabeni, coloranţi artificiali, emulgatori 
sintetici, parafină, vaselină, silicon etc.

Preparatele din linia naturală WINE THERAPY conţin numai 
ingrediente active de origine vegetală, fără ulei de parafină, 
vaselină şi nici silicon, nu sunt conservate cu parabeni, nu 
conţin coloranţi sau emulgatori sintetici.

Se ştie încă din timpul civilizaţiilor străvechi faptul că 
strugurii şi vinul sunt un tezaur de ingrediente extrem 
de preţioase pentru îngrijirea pielii. Egiptenii, grecii, 
romanii s-au bucurat de puterea strugurilor în păstrarea 
sănătăţii, tinereţii şi a frumuseţii.



WINE THERAPY – Vinoterapie facială
fără parabeni, coloranţi artificiali, emulgatori sintetici, parafină, vaselină, silicon etc.

Se ştie încă din timpul civilizaţiilor străvechi faptul că strugurii şi vinul sunt un tezaur de ingrediente extrem de preţioase pentru 
îngrijirea pielii. Această cunoaştere, acum amplificată, a fost confirmată în 1993 de către cercetătorii francezi din regiunea Bordeaux. 
Ei au descoperit şi au dovedit clinic că ingredientele active din struguri, vin, şampanie netezesc ridurile şi încetinesc procesele de 
îmbătrânire cutanată.

WINE THERAPY GRAPE-VITAMIN
CONCENTRAT
antirid & anti-îmbătrânire, ulei uscat

Ingrediente active: ulei de seminţe de struguri,
ulei de germeni de grâu, vitamine E şi A
Efect: Stimulează regenerarea pielii, o întinereşte, îi 
îmbunătăţeşte structura şi îi întăreşte protecţia 
naturală.

Aplicare: înainte de masaj întindeţi în mod
uniform Grape-Vitamin Concentrat şi masaţi uşor
pentru absorbţie. Se poate aplica şi înainte de
crema de final. De asemenea, se poate utiliza şi la 
Vinoterapie manichiura spa.

30 ml

WINE THERAPY CREMĂ NUTRITIVĂ 
DE MASAJ 
echilibru hidrolipidic

Ingrediente active: extracte de struguri, de vin şi de 
şampanie, ulei de seminţe de struguri şi germeni 
de grâu, ulei de soia, ulei de alune de pământ, 
extract de morcov, beta-caroten, bisabolol, 
vitamine A şi E 
Efect: Echilibrează stratul hidrolipidic al pielii, 
stimulează regenerarea şi activitatea sa naturală.

Aplicare: la etapa de masaj facial după ce aţi aplicat 
câteva picături de Grape-Vitamin Concentrat. Se 
utilizează şi la final de tratament pentru tenul uscat sau 
matur. De asemenea, se poate utiliza şi la tratamentul 
mâinilor sau în cadrul manichiurii spa, după ce înainte aţi 
folosit Peeling-ul cu extract de vin.

200 ml

WINE THERAPY MASCĂ DE 
ŞAMPANIE
întinerire & anti-îmbătrânire

Ingrediente active: extracte de struguri şi de 
şampanie, ulei de seminţe de struguri, ulei de 
jojoba, vitaminele A şi E, ulei de alune de pământ, 
panthenol, bisabolol
Efect: Îmbunătăţeşte circulaţia, hidratează bine 
pielea şi o hrăneşte cu substanţe preţioase 
necesare, care îi dau puterea de a se proteja.

Aplicare: pe faţă, gât şi decolteu, cu un scurt masaj 
relaxant . Lăsaţi să acţioneze 15-20 minute, masaţi restul 
neabsorbit, apoi îndepărtaţi excesul cu discheta 
demachiantă.

200 ml

WINE THERAPY CREMĂ 
HIDRATANTĂ
anti-îmbătrânire & hidratare de durată

Ingrediente active: complex hidratant vegetal, ulei 
de seminţe de struguri, extract de şampanie, 
vitamina E şi C, panthenol, suc de struguri, 
bisabolol, alantoină, ulei de portocale.

Efect: este un adevărat tezaur de surse naturale de 
reîntinerire cutanată, asigură o îngrijire hidratantă şi 
regenerantă pentru faţă, gât şi decolteu. Ajută funcţiile 
naturale şi reduce semnele de îmbătrânire prematură. 
Pentru tratamentul tenului cu semne de îmbătrânire, 
recomandăm utilizarea în combinaţie cu serumul 
concentrat din aceeaşi gamă.              50 ml

WINE THERAPY CREMĂ NUTRITIVĂ
anti-îmbătrânire & echilibru hidrolipidic

Ingrediente active: ulei de seminţe de struguri, 
extract de vin, ulei de seminţe de soia, ulei de 
germeni de grâu, vitamina E şi C, extract de 
morcov, beta-caroten, panthenol, bisabolol, ulei 
de portocale. 

Efect: aduce puterea strugurilor şi a uleiului de seminţe de 
struguri, în sinergie cu uleiul de soia şi de germeni de 
grâu: elemente nutritive, lipide şi hidratare, care 
stimulează regenerarea la nivel celular şi reduc semnele 
de îmbătrânire pre-matură. Pentru tratamentul tenului cu 
semne de îmbătrânire, recomandăm utilizarea în combi-
naţie cu serumul concentrat din aceeaşi gamă.
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ÎMPACHETARE CORPORALĂ
WHITE CHOCO MINT

WHITE CHOCO 
+ mentă

împachetare corporală
hidratare, hrănire, protecţie

Parte componentă 
obligatorie a programelor 
de tratamente 
anticelulitice.    

Ingrediente active: unt de 
cacao, unt de shea, 
extracte de cacao şi de 
cocos, ulei esenţial de 
mentă, squalan (extras din 
uleiul de măsline), ulei de 
migdale, vitamina E, ulei 
de luminiţă de seară, ulei 
de măceş, vitamina A, 
ceramide, trigliceride, 
bisabolol. 

Efect: Acţiunile sinergice ale ingredientelor active 
numeroase şi preţioase fac ca pielea să fie calmată, să îi 
asigure hrănire, 
hidratare şi 
protecţie 
eficiente 
împotriva 
proceselor de 
îmbătrânire 
cutanată. 
Excepţională 
relaxare şi 
senzaţie de 
prospeţime 
pentru corp şi 
spirit. Parte 
componentă a 
programelor de 
tratamente anticelulitice.  Împachetarea se finalizează cu 
un masaj cu un ulei adecvat. 
                        
250 ml, 2000 g

ÎMPACHETARE CORPORALĂ
ALGE & NĂMOL MARIN

MASCĂ DE CORP cu 
ALGE & NĂMOL MARIN  
remineralizare, drenaj, lipoliză & anti-age
 

Parte componentă obligatorie a 
programelor de tratamente anticelulitice.  

Ingrediente active principale: alge brune, 
albastre, verzi, nămol marin, nămol 
diatomitic, argilă verde. 
 
Efect: datorită ingredientelor active 
preţioase, mineralelor, vitaminelor, 
proteinelor, reduce sau înlătură celulita. 
Simultan sunt  refăcute minerale la nivel 
cutanat, se intensifică procesele de 
detoxifiere şi se  stimulează 
microcirculaţia. 

Reduce edemele şi reface 
elasticitatea pielii, hidratarea şi 
fortifică structura cutanată, 
protejează împotriva îmbătrânirii 
cutanate.

Aplicare: datorită tuturor 
caracteristicilor enumerate masca 
este recomandată atât în 
programele anticelulitice, cât şi 
pentru persoanele 
supraponderale. 
Tratamentul se finalizează cu un 
scurt masaj cu un ulei adecvat.
500g pulbere
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MILK & HONEY 
ritual luxuriant cu LAPTE şi MIERE 

pentru corp şi spirit

De mii de ani în ritualurile de înfrumuseţare. 
Cleopatra, care îşi păstra aspectul tânăr într-un adevărat cult 
al laptelui şi al mierii, este un simbol al cosmeticii antice 
care a captivat pe cei mai mari războinici ai vremii.

Noua gamă wellness, un adevărat ritual de neuitat, conţine:
Extract bioactiv de lăptişor de matcă, unul dintre produsele 
perfecte ale naturii, este un stimulator şi un antioxidant puternic, 
menit să potenţeze regenerarea celulară şi suportul imun.
Unt de shea, un ingredient exotic, extrem de bogat în antioxidanţi, 
acizi graşi şi vitamine. Efectul hidratant se adaugă puterii celui nutritiv.
Lapte de cocos conferă pielii o hidratare amplă, şi o catifelare de lux,
Ulei de cocos, obţinut prin presare la rece, bogat în vitamine şi 
acizi graşi saturaţi, care protejează pielea împotriva radicalilor liberi 
şi, implicit, împotriva îmbătrânirii premature.

MILK & HONEY PEELING 
CU ZAHĂR BRUN
curăţare intensă orice tip piele

Ingrediente active principale: zahăr brun, unt de 
shea (karite), ulei de germeni de grâu, vitamina E.
Efect: îndepărtează celulele moarte ale epidermei şi 
îngrijeşte generos pielea, devenind curată şi moale. 
Devine catifelată chiar şi cea mai uscată piele.

Aplicare: pe zonele pe care vreţi să faceţi peeling, masaţi 
pentru o bună exfoliere, în caz de piele foarte uscată puteţi 
adăuga cîteva picături de ulei nutritiv. 
Apoi clienta va merge la duş. Recomandăm să aplicaţi apoi 
masca nutritivă sau untul de shea (karite) din aceeaşi gamă. 

250 g

MILK & HONEY BAIE CU LAPTE ŞI 
MIERE
hrănire & relaxare

Ingrediente active principale: lapte de cocos, extract 
de lăptişor de matcă, vitamine.
Efect: confort, relaxare. Un ritual regal de energizare. 
Conferă textura cremoasă.

Utilizare: cca 200ml în cada de hidromasaj de la spa, ori în 
cadă jacuzzi ca relaxare acasă. 
Puteţi activa hidromasajul. 
Poate fi urmat de un masaj relaxant cu unul de corp.

1000 ml

MILK & HONEY MASCĂ 
NUTRITIVĂ
facială şi corporală, hidratare & regenerare

Ingrediente active principale: lapte de cocos, 
lăptişor de matcă, extract de miere, uleiuri 
vegetale, vitamina E.
Efect: acţiunea sinergică a laptelui de cocos, a 
lăptişorului de matcă şi a extractului de miere, 
vitamine alături de aroma seducătoare a 
măştii, conferă pielii un bogat aport de 
nutrienţi, hidratare, reîmprospătare şi 
întinerire.

După utilizare pielea capătă fermitate, senzaţie de 
catifea la atingere.
Aplicare: în strat foarte subţire pe faţă/corp. După 15-
20 minute de acţionare se masează uşor surplusul 
până la absorbţie. Variantă de utilizare
la aplicarea facială: ca atare sau ca bază pentru Masca 
termomodelantă sau aplicată după cea energizantă 
“R”. 

250 ml, 2000 g

MILK & HONEY UNT DE CORP
orice tip piele
cu aromă senzuală, textură nutritivă,
ideal pentru aplicare cu masaj relaxant

Ingrediente active principale: unt de shea (karite), 
ulei de cocos, extracte de nuca de cocos, miere şi 
lăptişor de matcă. Efect: conferă hidratare amplă, 
nutrienţi şi împrospătare revitalizantă. Recomandat 
îndeosebi pentru pielea foarte uscată, atrofică. 

Acizii graşi esenţiali din untul de shea au rol benefic în 
reînnoirea celulară şi în reducerea apariţiei ridurilor. Pielea 
devine incredibil de moale şi de catifelată.
Aplicare: în cantitate mai generoasă pentru masaj de relaxare, 
pe întregul corp. Se depozitează la temperatura camerei, ferit 
de lumină.

250 ml
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„IAURTURI” faciale şi 
corporale pentru saună

Sauna are multe efecte 
pozitive asupra organismului 
uman, are un efect benefic iș  
asupra pielii, dar în 
combina ie cu noile noastreț  
„iaurturi” capătă noi 
dimensiuni. 

ÎNGRIJIRE NATURALĂ pentru saună
Iaurtul pentru faţă şi corp are textura de cremă-gel, este 
îmbogă it cu diverse ingrediente active i arome, pentruț ș  
momentele de odihnă în saună. Pielea î i va refaceș  
nivelul pierdut de hidratare, este intens hrănită şi se 
stimulează regenerarea. După aplicare (3-15minute) 
pielea devine uimitor de moale, netedă, plăcut 
parfumată.

Toate produsele sunt bazate pe ingrediente active 
naturale, atent selecţionate şi nu conţin ceară sau
silicon. Acestea sunt potrivite pentru tratamentul 
tuturor tipurilor de piele, inclusiv sensibil.

MAI MULTE VERSIUNI DIFERITE ŞI DOUĂ DIMENSIUNI
În func ie de nevoile diferite ale pielii, efectele ț
aşteptate i preferinţele individuale ale clientului,ș
putem alege iaurt în variantele cu Struguri (Grapes), 
Miere (Honey), Choco-Orange sau Ice Therapy.
Toate produsele sunt disponibile în două dimensiuni 
de 5 kg sau plicuri 20 ml de unică folosinţă.

        5 kg sau 20ml  

CHOCO-ORANGE
Formulă cu efect hrănitor şi regenerant, cu aromă plaăcută şi relaxantă. Conţine unt de cacao, miere, unt de shea, ulei 
esenţial de portocale şi vitamina E. Se lasă să acţioneze 3-15 minute, după plac şi se îndepărteaza cu apă. Pielea este 
moale, catifelată.

ICE THERAPY
Ideal dacă dăriţi un efect hidratant şi răcoritor. Conţine sevă de Aloe Vera, ulei de mentă, glicerină vegetală. După 
timpul de acţionare pielea este bine hidratată şi moale la atingere. Senzatia de prospetime si racorime confera maxima 
relaxare, linistire.

HONEY
Îngrijire hrănitoare bogată, esenţială pentru o piele uscată, aspră i cu senzaţie de strânsoare cu disconfort. Varianta cuș  
miere i unt de shea hrăne te intens pielea i stimulează procesul de restaurare celulară. De asemenea, pielea devineș ș ș  
moale i netedă. Parfumul delicat de miere i vanilie dulce calmează simţurile i asigură o relaxare completăș ș ș

GRAPES
Formulă puternic antioxidantă, pentru vitalitatea si recăpătarea aspectului tânăr. Hrăne te pielea cu ulei de semin e deș ț  
struguri i extract de struguri i ajută la prevenirea îmbătrânirii premature datorate acţiunii radicalilor liberi. În acela iș ș ș  
timp catifeleaza pielea, iar mirosul îmbătător luminează spiritul şi asigură o experienţă de neuitat clienţilor dvs.
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ULEIURI NATURALE pentru MASAJ
Masajul influenţează pozitiv condiţia fizico-psihică. Mai mult: corpul se regenerează mai 
repede, iar substanţele reziduale sunt eliminate mult mai uşor. După masaj pielea este 
catifelată, cu elasticitate crescută, mult mai rezistentă la factorii de mediu, forţa musculară 
este restabilită, flexibilitatea articulaţiilor este îmbunătăţită, edemele reduse, creşte pragul 
durerii, eliberează tensiunea şi stressul. 
Alegerea produsului va depinde de scopul masajului. 
Uleiurile noastre de masaj nu conţin: parabeni, parafină, silicon, vaselină, emulgatori sau 
coloranţi  sintetici.   Uleiurile  sunt  foarte  agreabile  si  le  recomandăm pentru  cele  mai 
luxuriante masaje de relaxare, cu pietre vulcanice, pindas, cu bambus etc. 
De asemenea, fiind lipsite de parabeni, sunt pretabile masajului gravidei. 

GOLD 24k LUXURY ULEI 
NATURAL DE MASAJ CU AUR
Ingrediente active principale: particule de aur 
pur, ulei regenerant de macese, extracte de 
rozmarin si de nap turcesc.  Efect: Formula 
bogata anti-age este binefăcătoare unui 
somptuos masaj facial sau corporal care 
învigorează, înveleşte pielea cu o netezime de 
catifea şi oferă strălucire aurie.   500ml 

ULEI NATURAL DE STRUGURI   
protecţie anti-îmbătrânire   
Ingrediente active principale: acid linoleic şi 
acid oleic, vitamina E, ß-caroten (fără parafină, 
vaselină, silicon, parabeni, coloranţi sintetici 
etc.)  Efect: Stimulează regenerarea, redă 
aspectul   tânăr pielii, menţine nivelul natural 
de hidratare, menţine frumoasă structura cutanată, protejează pielea 
anti-îmbătrânire, împotriva factorilor stresanţi şi nocivi de mediu, 
calmează iritaţiile. 500ml

ULEI NATURAL ARGAN & MERISOARE
ingrijire intensa & efect antioxidant, adecvat pielii uscate
Ingrediente active principale: ulei de argan 100% organic, 
extract de frunze de rozmarin,  esenta de merisoare.
Efect: uleiul de argan, cunoscut in medicina traditionala 
orientala, are multe efecte terapeutice, hraneste bine pielea, ajuta 
procesul de regenerare celulara la nivel cutanat. In acelasi timp 
esenta de merisoare are miros foarte plăcut.     500ml

ULEI DE MIGDALE 
masaj & îngrijire facială şi corporală,
demachiere & aromaterapie 
Ingrediente active principale: ulei de migdale, vit.E.   Efect: ulei bogat, 
versatil, pentru demachiere, pentru îngrijirea gâtului şi a decolteului, dar 
şi pentru îngrijirea întregului corp. Este foarte potrivit pentru efectuarea 
unui masaj prelung.  Adecvat şi pentru piele uscată, piele sensibilă. 
500ml, 1L, 5L

ULEI NATURAL DE LEMONGRASS   
echilibru hidrolipidic & regenerare
Ingrediente active principale: ulei esenţial de lemongrass, ulei de 
macadamia, floarea soarelui, seminţe de struguri (fără parafină, vaselină, 
silicon, parabeni, coloranţi sintetici etc.)   Efect: reface lipidele şi nivelul 
de hidratare pierdute cu trecerea anilor, stimulează şi intensifică 
regenerarea cutanată, calmează iritaţiile.    500ml

CREMĂ PENTRU MASAJ  FACIAL SI CORPORAL
Ingrediente active principale: extracte de muşeţel şi de urzică, ulei de 
germeni de grâu, ulei esenţial de lavandă. 
Efect: permite efectuarea unui masaj de durată facial şi corporal, 
cu alunecări facile ale mâinii. După masaj pielea este în mod 
notabil mai elastică şi mai moale.     450 ml

ULEI NATURAL ANTI-STRESS  
relaxare & vitalizare & reenergizare
Ingrediente active principale: vitamina E, uleiuri vegetale cu acizi graşi 
nesaturaţi, uleiuiri esenţiale de lavandă, lămâie, balsamic şi mentă. 
Efect: excepţional efect pozitiv, de relaxare fizică şi psihică.  500ml

ULEI NATURAL DE PORTOCALE  
pentru piele uscată 
Ingrediente active principale: uleiuri de jojoba, soia şi porumb, ulei de 
măsine, de germeni de grâu, fitoproteine, vitamina E, uleiuri esenţiale 
de portocale şi geranium.  Efect: Stimulează regenerarea cutanată, 
reconstruieşte bariera lipidică. Relaxează intens, produce un efect 
termic plăcut.  500ml                                                                     

ULEI NATURAL DE NUCĂ DE COCOS   
hidratare & hrănire
Ingrediente active principale: ulei de nucă de cocos, ulei de floarea 
soarelui (fără parafină, vaselină, silicon, parabeni, coloranţi sintetici etc.) 
Efect: hrăneşte pielea, calmează iritaţiile, menţine şi fortifică protecţia 
naturală împotriva forţei distructive a radicalilor liberi.  500ml

ULEI NATURAL DE MASAJ ANTICELULITIC  
efect intens şi de tonifiere
Ingrediente active principale: uleiuri esenţiale de ienupăr, lămâie, pin, 
rozmarin, lavandă, cimbru, uleiuri vegetale, vitamina E.
Efect: Stimulează circulaţia sanguină la nivel cutanat şi subcutanat, ajută 
lipoliza, activează sistemul limfatic, drenează reziduurile metabolice, 
detoxifiază.   500ml

ULEI NATURAL DE MELISĂ şi VITAMINA E   
relaxare
Ingrediente active principale: complex de uleiuri vegetale naturale, 
vitamina E, uleiuri esenţiale cu notă balm-mint. 
Efect: uleiurile vegetale naturale îmbogăţite cu vitamina E hrănesc 
pielea, fortifică puterea de protecţie a pielii, refac aspectul catifelat şi 
elasticitatea pielii. 500ml, 5L

ULEI NATURAL CITRUS MIX
energizare & detoxifiere
Ingrediente active principale: ulei de macadamia, ulei de argan, 
ulei esential de grapefruit, ulei esential de lamaie, ulei esential 
de portocale. 
Efect: sinergia uleiurilor de grapefruit, portocale si lamaie duce la 
un bun efect detoxifiant. Ajuta sistemul limfatic, stimuleaza 
microcirculatia la nivelul pielii. Combinatia cu ulei de argan si 
de macadamia aduce pielii vitamine, minerale si acizi grasi 
esentiali.   500ml



Ulei esenţial pentru 
SAUNĂ uscată sau umedă  

 

ULEI ESENŢIAL DE PORTOCALĂ 

Ingrediente: ulei esenţial de portocală

Efect: benefic, fizic şi psihic. Accelerează
detoxifierea şi calmează întreg organismul, 
induce optimism. Hidratează pielea şi stimulează 
regenerarea cutanată. Aromă proaspătă, uşor 
dulceagă.

Aplicare: dozaţi 5 litri de apă şi 15-20 
ml de ulei esenţial de portocală pentru o 
saună cu volumul de aproximativ 30 m3. 
Amestecaţi înainte de stropire. 
Realizaţi diluţii de intensitatea dorită de 
dvs, în funcţie de ce tip de saună aveţi 
(mică, mare, uscată, umedă).
1000 ml

Notă: vezi şi iaurturile pentru saună de la pagina 6

TRATAMENTUL PICIOARELOR OBOSITE
şi MASAJ REFLEXOGEN

FOOT CARE 
BALSAM PENTRU PICIOARE
reducerea tensiunii musculare 
şi a edemelor picioarelor. 
Formula speciala il recomandă pentru 
REFLXOTERAPIE

Ingrediente active principale: 
bisabolol, castan extract, uleiuri 
esentiale de pin, rozmarin si levantica 
etc.                                          450ml

Efect: Balsamul este o combinaţie perfectă care 
acţionează sinergic, în cadrul unui masaj de la tălpi 
până la genunchi – relaxare, diminuare a tensiunii 
musculare, reducerea obosealii şi a umflarii 
(edemelor) picioarelor. Conferă şi o excelentă 
îngrijire a pielii picioarelor, redând aspectul frumos 
al pielii sensibile a picioarelor. 
Are si efect antiseptic.                
Utilizare: dupa pedichiură, masaj reflexogen, 
masajul picioarelor obosite, îngrijire cotidiană, după 
baie...

TRATAMENTUL PICIOARELOR 
CU PIELE SENSIBILĂ  - ADECVAT ŞI DIABETICULUI 

“Piciorul diabeticului” reprezintă una dintre principalele cauze de spitalizare a pacienţilor cu diabet zaharat. Din cauza 
arteriopatiei, aceşti pacienţi pot face ulceraţii la picioare. Iar din cauza neuropatiei îşi pierd sensibilitatea. Aşa se explică 
de ce unii pacienţi cu diabet nu simt durere şi trec foarte uşor cu vederea apariţia leziunilor la picior. Adevărate răni care 
nu se vindecă din cauza diabetului, aceste ulcere la picior cresc semnificativ riscul amputărilor. Nu uitaţi: 70% dintre 
toate cazurile de amputări la nivelul picioarelor sunt la pacienţi cu diabet zaharat. 

FOOT CARE SENSITIVE
BALSAM PENTRU PICIOARE
Testat dermatologic
Fără parfum

Special conceput pentru nevoile pielii 
uscate si sensibile a picioarelor, inclusiv la 
clienţii cu diabet zaharat. 

Ingrediente active principale: 
D-panthenol, beta-glucan, uleiuri esenţiale 
recomandate pentru stimularea circulaţiei 
locale şi ingrediente cu rol cicatrizant.

Efect: D-Panthenol hidrateaza intens pielea, 
catifelează şi ea protejează toată ziua. Beta-glucan 
îmbunătăţeşte mecanismele de apărare ale pielii şi 
promovează refacerii nivelului normal de hidratare. 
Circulaţia locală este stimulată. Are şi efect răcoritor. 
Se absoarbe rapid şi nu lasă nici o urmă pe piele. 
Nu se aplică pe leziuni.
Piciorul diabeticului se inspectează bine înainte de 
tratament sau pedichiură, inclusiv între degete.
Utilizare: la pedichiură efectuată la cei cu piele 
sensibilă, inclusiv diabetici, la masajul picioarelor cu 
piele sensibilă, la masajul reflexogen, îngrijire 
cotidiană etc.
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