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Aura Herbals Tanoki Detox - plastry oczyszczające x 10 szt
 

Cena: 20,61 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 szt.

Postać Plastry

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Plastry TANOKI to sprawdzone działanie i oryginalna japońska receptura. Plastry TANOKI łączą w sobie mądrość Dalekiego
Wschodu ze współczesnym stylem życia.
Filozofia działania plastrów oczyszczających wywodzi się z medycyny Dalekiego Wschodu i wykorzystuje osiągnięcia
akupresury, akupunktury i refleksologii
Plastry oczyszczające TANOKI zawierają najwyższą na rynku ilość turmalinu oraz dekstryny. Ich odpowiednia ilość gwarantuje
najwyższą możliwą skuteczność plastrów.
Jako jedyne są pakowane w hermetyczne, szczelne opakowania, zapewniające brak wilgotności i pozwalające długo zachować
najwyższą jakość produktu. Jako jedyne na rynku są wyposażone w System One-Touch, który ułatwia bezproblemowe naklejanie
plastra, zmniejszając ryzyko jego uszkodzenia, odklejenia albo nieprawidłowego umiejscowienia.

Stosowanie

Jeśli używasz plastrów TANOKI po raz pierwszy, możesz nałożyć 2 sztuki na każdą stopę, a rano, przy zdejmowaniu plastrów,
zwróć uwagę, na której części jest najwięcej osadu.
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Plastry Oczyszczające Detox TANOKI należy przykleić na noc na około od 6 do 10 godzin na obie stopy.
Zalecane jest założenie skarpetek na naklejone plastry. W ten sposób zwiększy się nacisk palców na stopy, plastry będą bardziej
rozgrzane, a przez to bardziej skuteczne.
Pełna kuracja powinna trwać 10-20 dni, z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań.
Plastry TANOKI są JEDNORAZOWE.
Po jednorazowym użyciu plaster TANOKI należy odkleić i wyrzucić do śmieci.
Plastry TANOKI przeznaczone są wyłącznie do użytku zewnętrznego – można przyklejać je tylko na nieuszkodzoną skórę.
Plastrów nie powinny używać kobiety w ciąży, dzieci lub osoby uczulone na jakikolwiek z powyżej wymienionych składników.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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