ARTYKUŁ O „CEREMONII DLA MĘŻCZYZN”
„Ceremonia dla mężczyzn”, to luksusowy zabieg kosmetyczny, który łączy w sobie
klasyczne techniki masażu z wykorzystaniem masła Karite, nazywanym też masłem Shea
o zapachu białego piżma.
Masło Shea to wyjątkowy kosmetyk pielęgnacyjny, posiadający doskonałe właściwości
regenerujące i odmładzające skórę. Kosmetyk ten łagodzi podrażnienia skóry, odżywia ją,
dostarczając jej pełen zakres witamin A, E oraz F, przez co skóra staje się gładsza, nawilżona
i bardziej elastyczna. Stymuluje on również aktywność komórek skóry do walki ze starzeniem,
odbudowuje naskórek oraz chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV.
Masaż masłem Shea wskazany jest dla osób w każdym wieku. Na jego wykonanie
powinny zdecydować się szczególnie osoby, mające suchą, wrażliwą, spierzchniętą i łuszczącą
się skórę, przesuszoną przez promienie UV. Zalecany jest również dla osób, które czują się
zestresowane, przemęczone i odczuwają duże napięcie mięśniowe.
Ceremonię dla mężczyzn rozpoczyna się od wykonania peelingu gruboziarnistego,
który oczyszcza skórę ze zrogowaciałego naskórka i przygotowuje ją na przyjęcie witamin
i substancji aktywnych.
Po wykonaniu peelingu kosmetolog podgrzewa masło Shea o zapachu białego piżma
i ciepłą, gęstą masę nakłada bezpośrednio na skórę osoby poddawanej zabiegowi i wykonuje
masaż. Podczas masażu stosuje on płynne ruchy, polegające na głaskaniu, rozcieraniu oraz
ugniataniu skóry, aby wmasować w nią rozgrzane masło Shea, które rozluźnia mięśnie,
wzmacniając działanie masażu.
Naturalne składniki zawarte w maśle Shea sprawiają, że po zabiegu skóra jest
oczyszczona, odżywiona, nawilżona, ujędrniona, odpowiednio natłuszczona i bardziej
elastyczna, przez co staje się zdrowsza i miła w dotyku. Masło Shea chroni skórę przed
wysuszeniem oraz opóźnia proces starzenia.
Pozwól sobie na odrobinę relaksu, wyciszenia i wytchnienia od codziennych
obowiązków i skorzystaj z zabiegu „Ceremonia dla mężczyzn”, który wprowadzi cię w stan
pełnego rozluźnienia oraz odprężenia, poprawi twoje samopoczucie, zwiększy siły witane, jak
również sprawi, że twoja skóra będzie wyglądać pięknie i młodo.
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