
 
ΑLGAE PEEL-OFF ΜΑΣΚΑ ΣΩΜΑΤΟΣ  

 

Το κόσμημα του σώματος  

Μορφοποιημένες με μοναδικά ενυδατικά εκχυλίσματα, που περιέχου 
θαλάσσια φύκια, έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν στο δέρμα ένα 
φιλμ, ώστε να επιταχύνεται η απορρόφηση των δραστικών συστατικών 
που εμπλέκονται στη μάσκα. Έτσι δημιουργούν  τις προϋποθέσεις για 
την καλύτερη επίδραση των συστατικών που περιέχονται στην 
σωματική θεραπεία. 

ALGAE PEEL-Μάσκα σύσφιξης σώματος με επίδραση ψύξης  

 
Η υψηλής τεχνολογίας Peel-Off μάσκα σώματος είναι διαμορφωμένη με 
διάφορα φύκια (γένους φαιοφυκών).  

• Παρέχει έντονη ψύξη, μειώνοντας τη 
θερμοκρασία του σώματος, η οποία προκαλεί 
επιφανειακή συστολή των αιμοφόρων 
αγγείων, η οποία με τη σειρά της παράγει μια 
βαθύτερη αντισταθμιστική αγγειοδιαστολή, 
συμβάλλοντας στη βελτίωση της κυκλοφορίας 
του αίματος και της διατροφής του ιστού.  

• Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε 
περιοχή του σώματος που χρειάζεται σύσφιξη. 
Ιδανική ως θεραπεία για τα κουρασμένα 
πόδια.  

• Ενυδατώνει, τονώνει και σταθεροποιεί την 
επιδερμίδα χάρη στην ψύξη της και τη 
συμβολή των μετάλλων και των βιταμινών. 



 
ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΣΚΑ ΣΩΜΑΤΟΣ  

ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ,  κατά της κυτταρίτιδας 
 
Η μάσκα αυτή υψηλής τεχνολογίας, μειώνει μερικώς και την τρίχωση του 
σώματος. Έχει συνταχθεί με φύκια και ρητίνη. Η θεραπεία αυτή κατά της 
κυτταρίτιδας μειώνει την εμφάνιση της φλούδας πορτοκαλιού από το δέρμα, 
ευνοώντας την αποστράγγιση και την εξάλειψη των τοξινών. 
 
• Η επίδραση της αγγειοδιαστολής στην 
κυτταρίτιδας που προκαλείται από την 
θερμική δράση, διεγείρει την κυκλοφορία 
του αίματος και την παροχή οξυγόνου, η 
οποία με τη σειρά της επιταχύνει τον 
μεταβολισμό και την χημική δραστηριότητα 
του λιπώδους ιστού. Η δε ενυδατική 
επίδραση από την συμβολή βιταμινών, 
πρωτεϊνών και μετάλλων, διεγείρει το 
λεμφικό σύστημα, μειώνει τα υγρά, τις 
τοξίνες και τις αποθέσεις λίπους. 
• Μπορεί να εφαρμοστεί στα χέρια, τη 
μέση, την κοιλιά, τους γλουτούς και το άνω 
πόδι ή το μηρό.  
• Η παραγόμενη υπεραιμία και η αίσθηση 
της υπερθέρμανσης θα εξαρτηθούν από 
την ευαισθησία του δέρματος. Η αίσθηση 
της υπερθέρμανσης και η υπεραιμία δεν 
εμφανίζονται αμέσως κατά την εφαρμογή 
της μάσκας. Μπορεί να παρατηρείτε το 
αποτέλεσμα πριν ή μετά την αφαίρεση της μάσκας.  
• Μετά την εφαρμογή, ο θεραπευόμενος μπορεί να ξαναρχίσει την κανονική 
του δραστηριότητα. 


