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Rozpoczyna sie karnawal.

Po swiatecznej krzataninie,

zakupach, prezentach

nadszedl czas prawdziwej

zabawy. Czy to bedzie

wielki bal, czy kameralne

spotkanie wsród przyjaciól,

promieniujaca kondycja

i oszalamiajaca uroda

dodadza nam blasku.

Na poczatku nalezy "zmyc" napiecia
i zmeczenie. Mozna sie do tego przygoto-
wac dzien wczesnieji urzadzic sobie kapiel.
w solach, olejkach i np. przy swiecachz re-
laksujaca muzyka lub wskoczycpod prysz-
nic. Przez chwile poczuc jak stoisz
"pod wodospadem", który masuje, do-
pieszcza 1\voje cialo. Wraz ze strumienia-
mi wody odplywaja od Ciebie troski, zme-
czenie, napiecia. Woda niesie w sobie
ozywcza energie. W czasie takiej kapieli
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dobrze jest kilka razy nabrac wody do ust
i je przeplukac. Pamietaj, aby przed wyj-
sciem z kapieli oplukac cialo chlodna wo-
da. Po osuszeniu recznikiem nakladamy
cieply plaszcz kapielowy i przystepujemy
do poprawiania naszej urody.

Zaczynamy od nóg. One bowiem prze-
prowadza nas tanecznym krokiem przez
karnawal.

Serum
do plel9gnacJi n6g

idealnie wygladza
i uelastyczniaskó-
re, wnikagleboko
do wnetrza.1\voje
nogi dostaja ladu-
nek energii za-
pewniajacy po-
prawe krazenia
i idealny wyglad.
Po balu Serum

przynosi natych-
miastowa ulge
obolalym i zme-
czonymnogom.
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Serum odmladzajace
do clala

- dziala jak ozywczy balsam, jest blyska-

wicznie "zjadane" przez skóre, nadajac jej je-

dwabista gladkosc.

Zostaje do wykonaniamakijaz - ale za-
nim do niego przystapisz,warto wiedziec,ze
Twojatwarz doskonaleozywiserum.
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Serum odmladzajace
do twarzy I szyi

Wskazane jest kuracje tym preparatem

rozpoczac kilka dni wczesniej, wklepujac go

w skóre na noc. Wówczas zostaje najlepiej wy-

korzystany przez nasz organizm. Zawiera nie-
mal wszystkie niezbedne skladniki do odbudo-

wy, regeneracji i energetyzacji twarzy, co przy-

wraca jej blask. Moze byc uzyty równiez bez-

posrednio przed nalozeniem makijazu. Daje

poczucie swiezosci i energii. Uzyte w nim zio-

la, olejki eteryczne, które dzieki naturalnym

olejom nosnikowym gleboko wnikaja w skóre,

dzialaja antydepresyjnie - poprawiaja nastrój.

Piekna i z energia mozesz ruszac na szam-

panska zabawe.
Porad Malgorzaty Worsztynowicz

wysluchala M.S.
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Serum do regeneracji energii sciegien i kosci
Serum do odbudowy energii kregoslupa
Serum do pielegnacji nóg
Serum DERMIS
Serum AMAZONKA
Serum odmladzajace do twarzy i szyi
Serum odmladzajace do ciala --
Krem do skóry z problemami ...-'
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Sprzedazwysylkowal ..-
Zamawiajac wiecej niz jedna.attuke nie ponosisz

kosztów wysylkl .
'Zamówienia:
tel. 0601. 320816, e-mail: biuro@biofil.net

WiecejInformacjina stronieInternetowejwww.blofll.net
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