Naturalne olejki do masażu WISE Naturkosmetik
to od lat sprawdzone na rynku szwedzkim olejki do użytku profesjonalnego w
gabinetach masażu, SPA oraz salonach urody. Dzisiaj tysiące masażystów korzysta z
tych olejków oferując swoim klientom najwyższą jakość usług. Nasz olejek nie jest
tłusty i nie pozostawia śladów na ubraniu. Olejki występują w czterech
rodzajach i mogą być stosowane do wszystkich rodzajów zabiegów. W ofercie
znajduje się także specjalny olejek, stworzony z myślą o osobach wrażliwych na
zapachy i ze skłonnością do alergii.
Wszystkie składniki aktywne pochodzą z naturalnych olejków eterycznych,
które określają działanie terapeutyczne produktu, jak np. rozgrzewanie, łagodzenie
bólu, uspokojenie, wyciszenie, poprawienie cyrkulacji krwi.
Bazą olejków są ekologiczne oleje roślinne – olej migdałowy, osetowy,
rycynowy.

Olejki WISE nie zawierają parafiny, sztucznych konserwantów,
kolorów, zapachów lub innych ulepszaczy.
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Olejki do Masażu, profesjonalna (1000ml)
Olejek WISE Relax

Olejek do masażu odstresowującego, uspokajający, o przyjemnym zapachu
kadzidła i lawendy. Odpowiedni dla osób zabieganych, zestresowanych, spiętych i
hiperakywnych, mających problemy z uspokojeniem zabieganych myśli.
Skład: olej migdałowy, olej osetowy, olej rycynowy, olejki eteryczne z drzewa
różanego, lawendy, bergamotki i olibanum, substancje zapachowe z olejków
eterycznych (limonen, linalol, geraniol, cytral, benzoesan benzylu)
Pojemność: 1000ml

Olejek WISE Energy

Intensywnie stymulujący i głęboko rozgrzewający olejek do masażu, który pozwala
na zdecydowany chwyt. Używany od 1993 roku na wszystkich kursach masażu
Axelssons Massage. Dla wszystkich rodzajów cery poza cerą bardzo wrażliwą.
Pobudza krążenie krwi, szczególnie polecany do rozgrzewania zmęczonych,
zesztywniałych i obolałych mięśni, po treningu, w razie miejscowych bóli oraz
przed i po uprawianiu sportu.
Wskazówka: Działa łagodząco na przeziębienie. Wmasować w okolicy nosa, na
karku, czole i piersiach. Działa wykrztuśnie, rozgrzewająco i antyseptycznie.
Skład: olej migdałowy,, olej osetowy, olej rycynowy, olejki eteryczne z mięty
pieprzowej, eukaliptusa i kamfory.
Pojemność: 1000ml

Olejek WISE Classic

Olejek o lekkim i świeżym zapachu i zrównoważonym składzie, polecany w każdej
sytuacji, również na kursach masażu. Odpowiedni do średnio intensywnego
masażu osób, które nie uskarżają się na żadne poważne dolegliwości. Łagodnie
pobudzający i harmonizujący.
Skład: olej migdałowy, osetowy, rycynowy, olejki eteryczne z pomarańczy i mięty
pieprzowej, substancje zapachowe z olejów eterycznych: limonen, linalol, cytral.
Pojemność: 1000ml
Olejek WISE Nature
Olejek do masażu nie zawierający olejków eterycznych. Zapewnia zarówno
zdecydowany chwyt, jak i dobry poślizg, w zależności od zastosowanej ilości
produktu. Do wszystkich rodzajów cery, również w przypadku nadwrażliwości na
substancje zapachowe i alergii.
Polecany zarówno do masażu odprężającego, jak i głębokiego masażu mięśni.
Stanowi idealną podstawę preparatów do aromaterapii. Może zastępować mydło
w przypadku szczególnie suchej cery i wyprysków atopowych. Polecany jako olejek
do kąpieli
Skład: olej migdałowy, olej osetowy, olej rycynowy,
Pojemność: 1000ml
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Olejki WISE w opakowania detalicznych

Olejek WISE Relax, 250ml

Olejek WISE Energy, 250ml
Olejek WISE Classic, 250ml
Olejek WISE Nature, 250ml

W sprawie zapytań dotyczących współpracy , warunków, wsparcia
sprzedaży i innych spraw, jestem do Państwa dyspozycji
pr@wisepolska.pl , tel. 508 301 758
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