MiraVera
Elixír krásy

MiraVera je osvěžující pleťové tonikum obsahující
kyslík a esenciální oleje ve spreji.
pomáhá regenerovat pokožku a harmonizuje její látkovou výměnu
má osvěžující a revitalizační efekt
stimuluje a aktivuje obnovu kožních buněk
zklidňuje zarudlé a namáhané oblasti
zjemňuje pokožku, pro hladký a vláčný vzhled
pro krásnou texturu kůže na obličeji, krku, dekoltu a prsou

Perfektní duo –
MiraVera a WurzelKraft
Pro zářivý vzhled je kromě vnější péče
nezbytná vnitřní vitalizace. Omnimolekulární zásaditá biopotravina ze 100
rostlin WurzelKraft dodává organismu
vysoce cenné vitamíny, minerální látky a
sekundární rostlinné látky, které se starají
o optimální regeneraci. MiraVera podporuje resorpci těchto vitálních látek v
organismu.

POUŽITÍ NA OBLIČEJ:
Po vyčištění pleti a před další péčí nastříkáme na vatový tampónek a naneseme
na obličej.

POUŽITÍ NA TĚLO:
Sprej MiraVera nastříkejte na kůži podle potřeby a nechte zaschnout.
Tip: zejména po ránu má MiraVera oživující a osvěžující účinky.

DALŠÍ MOŽNOSTI APLIKACE:
Jako deodorant, po holení nebo epilaci, po revitalizujícím suchém kartáčování,
lokálně v případě kožních nečistot nebo na suchou a popraskanou kůži na rukou
a nohou.

Kyslík – Ať Vaše pokožka opět dýchá
Lidské tělo se z 80% skládá z kyslíku. Zásobování těla kyslíkem je zajištěno prostřednictvím dýchání, ale i přes pokožku. Různé procesy látkové výměny jsou možné
pouze za účasti kyslíku. To znamená, že čím více kyslíku našemu tělu dodáváme,
tím lépe metabolické procesy probíhají.

Kyslík …
… potřebuje každá jednotlivá buňka za účelem výroby energie.
… je zodpovědný za četné metabolické a regenerační procesy.
… zlepšuje prokrvení, a tím i přísun živin do buněk, tkání a orgánů.
… díky svému revitalizačnímu efektu přispívá k hladké a růžové pokožce.
… vstřebává vitální látky z výživy a dává je k dispozici buňkám, tkáním a orgánům.

Brilantní péče díky unikátnímu složení
H2O2 ve své nejčistší podobě
voda bohatá na energii
21 vybraných éterických olejů pečujících o pokožku
bez silikonů, minerálních olejů, parabenů a bez PEG
vhodné pro všechny typy pleti
kožní snášenlivost dermatologicky testována
oceněna cenou „Wellness & SPA Innovation Award 2015“ německým
Wellness-svazem jako obzvláště účinný a inovativní produkt

© Jentschura International GmbH · D-48161 Münster · CZ · 06/2016 · 0073CZ

Rádi Vám poradíme!

Jentschura International GmbH
Otto-Hahn-Straße 22 – 26 · D-48161 Münster
Tel.: +49 (0) 25 34-97 44-0 · Fax: +49 (0) 25 34-97 44-44
E-Mail: info@p-jentschura.com
www.p-jentschura.com
Výhradní distribuce produktů P. Jentschura v ČR a SR:
AlcaMedica s.r.o.
Střemchová 2473/4, 106 00 Praha 10
Mobil: 00420 775 959 134
E-mail: info@regenerujte.cz
www.regenerujte.cz

