
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

AURA HERBALS Flimsy bańki chińskie GUMOWE 4 sztuki
 

Cena: 33,21 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać -

Producent AURA HERBALS JAROSŁAW PAUL

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisAURA HERBALS Flimsy bańki chińskie GUMOWE 4 sztukiBańki Chińskie Gumowe Bezogniowe Antycellulit 4szt Typ gumoweBańki
Chińskie Gumowe Bezogniowe Antycellulit 4sztGumowe bańki chińskie mogą być używane do akupunktury i masażu, także
antycellulitowego. Są łatwe w użyciu. Można je umieścić w każdym miejscu na ciele. Są wykonane z elastycznego tworzywa i łatwiejsze
w użyciu niż tradycyjne bańki szklane.Masaż bańkami chińskimi :✅Przyspiesza przemianę materii oraz spalanie tłuszczu✅Ujędrnia i
wygładza skórę✅Redukuje cellulit, ponieważ jest to masaż próżniowy, który obecnie uznawany jest za najlepszą metodę usuwania
cellulitu.W gabinetach kosmetycznych coraz częściej można spotkać kabiny próżniowe. Jeśli zawartość portfela nie pozwala na
korzystanie z takich zabiegów to bańki chińskie są najlepszym rozwiązaniem.WłaściwościMasaż bańkami chińskimi przyspiesza
krążenie krwi i płynów ustrojowych, co pomaga pozbyć się toksyn. Przy okazji wpływa na regulację przemiany materii, co z kolei
przydatne jest w redukcji tkanki tłuszczowej. Masaż bańką działa podobnie jak technika ugniatania w masażu klasycznym, powodując
rozluźnienie napiętych mięśni i lepsze ich ukrwienie. Jest to doskonały masaż dla osób prowadzących siedzący tryb życia, oraz po
wysiłku fizycznym.Bańki gumowe Flimsy przeznaczone są z do wykonywania masażu bańką chińską, oraz do stawiania w celach
leczniczych. W celu ich aplikacji, bańki chińskie należy lekko ścisnąć i przyłożyć do wybranego fragmentu skóry. Baniek gumowych nie
trzeba ogrzewać za pomocą ognia.Sposób użyciaPrzed wykonaniem masażu należy natłuścić skórę żelem do masażu, oliwką lub żelem
antycellulitowym. Bańkę chwytamy palcami środkowymi i wskazującymi, a od góry kciukiem. Przykładamy do skóry i puszczamy tak,
aby skóra została wessana do środka. Teraz delikatnie przesuwamy bańkę po skórze ud, brzucha i pośladków.
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