Dane aktualne na dzień: 16-08-2022 07:06

Link do produktu: https://yasmeen.pl/yasmeen-gabka-myjka-luffa-duzy-pas-do-mycia-plecow-p-18.html

Yasmeen Gąbka Loofah duży
dwustronny pas do mycia
pleców
Cena

19,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

YAS5033

Kod EAN

5901085055556

Opis produktu

Yasmeen Gąbka Loofah mały dwustronny pas
do mycia pleców
Po jednej stronie oryginalna egipska luffa, po drugiej tkanina peelingująca. Wygodny pas do mycia pleców z dwoma
uchwytami w postaci długich sznurków lub obracających się drewnianych rączek.
Wymiary: około 11 x 52 cm wymiar bez uchwytów (każda gąbka może mieć troszkę inny wymiar jako, że powstaje z
naturalnego surowca)

Luffy były uprawiane już setki lat temu w celu wprowadzenia luksusu podczas kąpieli. W orientalnych łaźniach arabskich były
używane do delikatnego masażu całego ciała. Teraz jest to ogólnodostępny luksus dla każdego.
Luffa to całoroczna roślina pnąca z pięknymi żółtymi kwiatami. Jej owoce są cylindryczne, a podczas dojrzewania wnętrze
transformuje się w gęstą sieć włókien na kształt siatki. Jest to jedyna znana roślina, która jest hodowana i może być używana
właśnie jako gąbka.
usuwa zanieczyszczenia i martwe komórki
skutecznie wspomaga walkę z cellulitis
uelastycznia i ujędrnia skórę
ułatwia modelowanie sylwetki
poprawia cyrkulację krwi
wzmaga absorbcję środków pielęgnujących ciało
rozluźnia napięte mięśnie
usuwa skutki zmęczenia i stresu

Skóra przy systematycznym stosowaniu luffy staje się delikatna, świeża,
zdrowa, nabiera elastyczności i sprężystości, co czyni ją delikatną w
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dotyku.
Sposób użycia:
gąbkę zmoczyć, namydlić,
okrężnymi ruchami nacierać ciało pod prysznicem lub masować w trakcie kąpieli,
po użyciu wypłukać gąbkę dokładnie i odłożyć w suche miejsce
Ważne:
wymiary ok. 11 x 52 cm wymiar bez uchwytów;
kształt na zdjęciu a w rzeczywistości może się różnić;
gąbka może posiadać przebarwienia, jest nie bielona (np. chlorem lub wybielaczem);
kolor części z loofah może być zmienny od jasnego do ciemnego, powodem jest to że gąbka powstaje z naturalnego
materiału i każdy jej kawałek jest inny.
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