ארומה ביוטי – פתרונות טבעיים לטיפוח הפנים

מראה עור צעיר ורענן מתחיל עם תאים בריאים על ידי:
הספקת מרכיבים תזונתיים
שומרים על ה ד.נ.א ועל הגנטיקה
מזינים את התאים עם ויטמינים ,מינרלים ,חומצות שומון חיוניות ,נוגדי חימצון ,מזונות על ,איזימי עיכול
מפחיתים את הלחץ ורמות הסטרס
משפרים את איכות השינה
מעלים את רמות האנרגיה
מקדמים אורח חיים בריא

“עור יפה וצעיר”
רענן – עור אחיד חלק
מוצק – שמנמן נקבוביות קטנות ללא קמטים ללא כתמים לא מדולדל
אחיד – חלק ללא פיגמנטציה ללא כתמים כהים ללא אדמומיות
זורח – זוהר לח לא יבש מדי לא שמנוני מדי

משתמשים בעוצמה של הטבע עם תמציות ארומתיות טהורות בדרגת CPTG
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שמנים אתריים הם תרכובות ארומטיות טבעיות הנמצאות בזרעים ,קליפות ,גבעולים ,שורשים ,פרחים וחלקים אחרים
של צמחים .שמנים אתריים הם בעלי ניחוח דומיננטי .אם אי פעם העניקו לכם זר ורדים ,או טיילתם בשדה לבנדר ,או
התלהבתם מניחוח של נענע טריה ,יכולתם לחוש בהשפעה הארומטית של שמנים אתריים .השמנים הללו משפרים מצב-
רוח ,מרגיעים או מעוררים תגובה רגשית חזקה .עם זאת ,הניחוח של שמנים אתריים הוא לא התכונה היחידה שיש
להם.

ארומה ביוטי משלבת שמנים אתריים וטכנולוגיה מתקדמת:
מללוכה  – Melaleucaמוכר יותר כשמן “עץ התה” וידוע בשל יכולות הניוקי וההתחדשות לו במיוחד לעור.
מרגיע גירויי עור ,נוגד וירוסים ,נוגד פטריות ,נוגד בקטריות.
מליסה  – Melissaניחוח מרגיע ומרפא ,מסייע להעלמת כתמים ורעלים בעור ,שומר על מראה עור נקי ובריא.
מור  – Myrrhמחטא חזק ,מחליק קמטים ,מכווץ ,נותן חיות לעור נפול ועייף ,נוגד פטריות ,נוגד דלקת.
מנטה חריפה  – Peppermintמקרר ומרגיע את העור ,מתאים לעור יבש ,רגיש וסדוק.
שושנה  – Roseמבשם מצויין ,מרכך ,מאיץ חידוש תאים ,נוגד דלקת ,נוגד וירוסים ,משפר מראה עור עייף
ומבוגר.
ילאנג ילאנג  – Ylang Ylangמאזן הפרשת סבום ,מרגיע עור רגיש ,מאיץ התחדשות תאים ,משפר מראה עור
מבוגר ,עם ניחוח מרומם מצב רוח ,מכווץ ,מאזן  Phשל העור.
ברגמוט  – (Bergamot (FC freeלברגמוט יתרונות לטיהור וניקוי העור תוך מתן ניחוח הדרים תבליני מרומם
מצב רוח ומרגיע.
חרצית כחולה  – Blue Tansyידוע בשל צבעו הכחול עמוק וניחוחו המתוק כפירות .הטנסי הכחול מרפא
ומקדם הופעת עור בריא.
לבונה  – Frankincenseאף תכנית לטיפוח העור לא תהיה מושלמת ללא כמות נדיבה מהלבונה לחידוש העור
ותמיכה במראה עור צעיר ,מרענן ובריא.
גרניום  – Geraniumמציע סגולות יוצאות דופן לריפוי והרגעת העור ,ההופכות אותו לבחירה מושלמת בסדרת
טיפוח העור.
הקמומיל הגרמני  – German Chamomileיתרונות הרגעה לרקמות ועור רגיש.
אשכולית  – Grapefruitידועה בשל יכולתה לעורר ,להמריץ ,חיטוי ,ניקוי והצטברות נוזלים.
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סנדלווד הוואי  – Hawaiian Sandalwoodאנטי דלקתי ,משקם ,מחזק רקמות ,ידועביכולתו לתמוך בריפוי
ומראה עור צעיר ורענן.
חי עד  – Helichrysumמאיץ התחדשות תאי עור ,מחזק נימי דם ,מפזר שטפי דם ,מונע הצטברות תאים
מתים ,מכווץ ,קוטל פטריות
יסמין  – Jasmineמרגיע ,מאיץ התחדשות תאים ,ידוע עם כחזק טונוס העור
ערער  – Juniper Berryמטהר ,מחזק ,צובר חמצן ,מחיה עור זקן ופגום ,מחטא ,מסלק פסולת  ,ידוע בשל
יכולתו להפחית הופעת כתמים ובכך הופך מושלם בסדרת טיפוח העור.
לבנדר  – Lavenderבשימוש במשך שנים לטיפוח העור ,נוגד דלקת ופטריות ,מרגיע ,מאיץ ריפוי פצעים ,מחדש
עור ,מונע צלקות ,מחטא ,מעכב הופעת קמטים.
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