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BŁOTNY PEELING DO TWARZY Z
GREJPFRUTEM I NAGIETEK
STARA CENA: PLN
PROMOCJA:

34,50 PLN

CZAS WYSYŁKI: 4 DNI
Producent: Wild Ferns

OPIS PRZEDMIOTU

Błotny peeling do twarzy z grejpfrutem i nagietkiem 100ml
Wild Ferns Rotorua Mud Facial Scrub with Grapefruit & Calendula
data ważności: 2020 r.

Drobnoziarnisty peeling znakomicie oczyszcza skórę złuszczając delikatnie naskórek.
Sproszkowane pestki moreli zawarte w peelingu usuwają martwe komórki skóry,
pozostawiając ją czystą, świeżą, gładką i promienną.
Błoto Termalne głęboko oczyszcza pory skóry podczas gdy ekstrakt z nagietka i bogaty w
antyoksydanty ekstrakt z pestek grejpfruta stymulują proces odnowy naskórka oraz
wykazują działanie antybakteryjne.
Skóra pozostaje delikatna, gładka i pełna blasku.
Przeznaczony do każdego rodzaju cery z wyjątkiem wrażliwych.
Dobrym uzupełnieniem codziennej pielęgnacji będzie stosowanie z tej samej serii kremu
na noc.
Składniki: Aqua (Water), Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Glycerin, Rotorua
Mud, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Prunus Armeniaca (Apricot) Seed Powder, Pumice,
Polysorbate 60, Isopropyl Myristate, Phenoxyethanol, Lanolin, Glycine Soja (Soybean) Oil,
Calendula Oﬃcinalis Flower Extract, Citrus Grandis (Grapefruit) Seed Extract,
Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Perfume.
opakowanie: 100ml
producent: Parrs products Ltd
Kod produktu: TM12

BŁOTO TERMALNE ROTORUA - DOMOWE SPA
Błoto Termalne Rotorua używane przez ﬁrmę PARRS PRODUCTS zawiera zawiesinę błota
termalnego w wodzie mineralnej spa pochodzącej z gejzerów występujących w Nowej
Zelandii. Błoto to jest szczególnie bogate w minerały, ponieważ ma kontakt z gazami
wulkanicznymi i minerałami z powierzchni ziemi
Zwykła glina i błoto zawierają pewne ilości minerałów, lecz Błoto Termalne Rotorua dzięki
swojemu wulkanicznemu pochodzeniu jest w nie dużo bogatsze. Podstawowe minerały
obecne w Błocie Termalnym to: KRZEM, MAGNEZ, WAPŃ, TYTAN, ŻELAZO, SIARKA,
FOSFOR, SÓD oraz POTAS. Dodatkowo znajdują się tam również śladowe elementy takich
pierwiastków jak: MIEDŹ, CYNK, SLEN, KOBALT, MANGAN oraz MOLIBDEN. Błoto Termalne
Rotorua wspaniale nadaje się do regeneracji skóry, ponieważ gliny są chemicznie
spowinowacone z wilgocią. Podczas wysychania generuje ono ciepło, przyspieszając
krążenie krwi, co pomaga wyeliminować toksyny i inne zbędne produkty przemiany
materii. Zewnętrzna powłoka gliny jest bardzo aktywna i z łatwością pochłania nadmiar
substancji oleistych oraz tłuste wydzieliny z porów skóry. Oczyszczające i odtruwające
błoto zasycha na skórze, sprzyjając regeneracji nowych komórek. Siarka odgrywa rolę
antybakteryjną i pomaga eliminować i chronić przed trądzikiem. Błoto to posiada jeszcze
jedną, ogromną zaletę, doskonale się aplikuje (maseczek nie trzeba dodatkowo
przygotowywać) oraz idealnie zmywa. Błoto nie pozostawia na skórze „talkowego” osadu,
który jest zauważalny przy stosowaniu innego rodzaju błot pochodzenia morskiego. Błoto
Termalne Rotorua pozostawia skórę promienistą, dobrze oczyszczoną i doskonale napiętą.

Skąd pochodzi Błoto Termalne Rotorua ﬁrmy Parrs

Na właściwości geologiczne Nowej Zelandii składa się rozległy pas aktywności termicznej,
przecinający przez środek Wyspę Północną. Przebiega on przez Białą Wyspę, czynny
wulkan morski w Zatoce Obﬁtości, następnie kieruje się na zachód, poprzez Rotorua i
sąsiednie rejony, by zaniknąć w aktywnych wulkanach Ngaruahoe i Ruapehu, znajdujących
się w Narodowym Parku Tongariro, w samym centrum Północnej Wyspy.
Rotorua znajduje się w szczególnie aktywnym regionie termalnym z aktywnymi gejzerami,
gorącymi stawami błotnymi, gorącymi źródłami i nie aktywnymi wulkanami. Rotorua
znana jest z leczniczych i odświeżających właściwości większości z gorących zbiorników i
mineralnych źródeł spa.
Ze względu na swoje lecznicze właściwości, Błoto Termalne Rotoruy jest używane w
pobliskim szpitalu Królowej Elżbiety II. Takie same właściwości posiada Błoto Termalne
używane do produkcji kosmetyków ﬁrmy PARRS.
Błoto Termalne, które jest używane w produkcji kosmetyków do pielęgnacji skóry,
uzyskuje się z gorących stawów błotnych.
Dlaczego twoja skóra potrzebuje Błota Termalnego
Warunki codziennego życia nie są najbardziej sprzyjające dla Twojej skóry.
Zanieczyszczenie, wahania temperatury, stres i starzenie się – wszystko to przyczynia
się do wysuszania się skóry, powstawania zmarszczek i ogólnego niezdrowego wyglądu.
Błoto Termalne ﬁrmy PARRS działa z podwójną mocą, aby dostarczyć Twojej skórze
tego, czego potrzebuje.
Błoto Termalne posiada niesamowicie wysokie zdolności absorbowania nadmiaru
tłuszczu i zanieczyszczeń. Dzięki temu przenika do porów i wchłania nadmiar tłustych
wydzielin oraz usuwa nieczystości jednocześnie odżywiając skórę naturalnymi minerałami.
Już od pierwszego użycia Błoto Termalne wygładza i nawilża skórę.
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