Ylelliseen, lämpimään
hierontaan
Hierontaöljykynttilät

Hieronta ylellisellä, lämmitettävällä vartaloöljyllä rentouttaa kehoa ja hoitaa ihoa. Hierontaöljykynttilöistä on kolme eri tuoksua valittavaksi mielialan ja mieltymysten mukaan: alkukesän vehreää
Juhannuskoivua, yrttistä Eukalyptusta tai energistä Vihreää teetä.
Hieronta elvyttää jäykistyneitä jäseniä ja lievittää lihaskipuja. Parasta on, kun saa läheisen hieromaan – mieltä virkistävän palveluksen voi maksaa vaikka saman tien takaisin! Öljyn sulamista
odotellessa voi sulkea silmänsä hetkeksi ja meditoida. Rentoutunut keho ottaa hieronnan hyvää
tekevän vaikutuksen helpommin vastaan.
Lämmitettävät Rento hierontaöljyt sisältävät kosteuttavia ja ravitsevia luonnonöljyjä. Proteiinipitoinen soijapapuöljy virkistää ihoa ja palauttaa tehokkaasti ihon kosteustasapainon. Hoitava kookospähkinäöljy ja pehmeyttä tuova mehiläisvaha antavat öljylle erinomaiset hierontaominaisuudet. Öljyt sisältävät myös tehokkaana antioksidanttina tunnettua E-vitamiinia, joka hellii kuivaa
ihoa ja suojaa sitä ulkoisilta haittatekijöiltä.
Käyttöohje: Anna kynttilän palaa 10–20 min. Kasviperäisiä öljyjä sisältävä vaha sulaa alhaisessa
lämpötilassa – öljy on lämmintä, mutta ei polta ihoa. Sammuta kynttilä, kun vaha on alkanut sulaa.
Tarkasta lämpötila kädelläsi. Valuta öljyä iholle ja aloita hieronta. Lämpimän hieronnan jälkeen iho
tuntuu samettisen pehmeältä ja kimmoisalta.

Hierontaöljy

Hieronta aidoilla luonnonöljyillä rentouttaa lihaksia ja hoitaa ihoa. Rento hierontaölljy sopii koko
vartalon hierontaan kaikille ihotyypeille sekä kuivan ihon vartaloöljyksi. Hierontaöljyn sisältämä
arganöljy imeytyy hyvin ihoon ja monipuolisen koostumuksensa ansiosta pehmeyttää, ravitsee
ja suojaa ihoa. Ihoa rauhoittava ja kosteuttava monivaikutteinen tyrnimarjansiemenöljy sisältää
runsaasti hyödyllisiä omegarasvahappoja ja Evitamiinia.
Kaada pieni määrä öljyä kämmenelle, lämmitä sitä käsien välissä ja hiero iholle. Hajusteeton.

Rento Hierontaöljykynttilät
pakkaus 150 g
sh. 11,95 €
Juhannuskoivu
Keveässä tuoksussa on alkukesän vehreyttä
ja koivunlehtiä.
Eukalyptus
Tuoksussa on eukalyptusta ja lämmittäviä yrttejä.
Vihreä tee
Tuoksuna raikas vihreä tee.

Rento Tuoksuton hierontaöljy
pakkaus 200 ml
sh. 7,95 €
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