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Amasszázsok hatással vannak

a pszichikai és fizikai közérze-

tünkre. Egy masszázs után lehe-

tünk fáradtak és levertek, sôt, fájdalmat

is érezhetünk. De lehet az is, hogy testi-

leg lelkileg felfrissülve, energiával telve

és nem utolsó sorban megszépülve

hagyjuk el a masszázs-kabint, nos ez

utóbbit kínálja a Pandhy’s™ Cukor

Masszázs.

Penetrációs hatású
orvosi cukor
A Pandhy’s™ masszázscukor glükózból

és vízbôl áll. Ez egy orvosi cukor, amely,

mint az orvosi liposzómák képes a pe-

netrációra. Figyelemreméltó adat, hogy

a glükóz molekula 400-szor kisebb, mint

egy liposzóma! Segítségével nedvessé-

get vagy más hatóanyagokat célzottan

be tudunk vinni a bôr egészen mély ré-

tegeibe is.

A masszázsnál a Pandhy’s™ masszázs-

cukrot kontakt-anyagként, hordozóként

és hatóanyagként alkalmazzuk.

Vitalizál & stimulál
A cukor masszázsok célja a bôr felszín és

az alatta található szövetek pozitívan vi-

talitásának fokozása.

A cukor tapadásánál fogva – a techniká-

tól függôen – enyhébb vagy erôsebb vá-

kuumhatást idézünk elô a masszázs so-

rán. Ezáltal igen intenzíven stimuláljuk

a mikrocirkulációt, a bôr és az izmok

anyagcseréjét. A sejtek és a sejtközti szö-

vetek közötti folyadékáramlás könnyeb-

bé válik, anyagcseréjük javul. Ezáltal

a salakanyagok ürülése is intenzívebb.

A jó-anyagcseréjû sejtek nem halnak el,

problémák nélkül képesek osztódni, ez-

által a szövetek regenerációját segítik.

Regenerál &méregtelenít
A nyirokmûködést is fokozza a cukor-

masszázs. A nyirokcsomók új limfocitá-

kat termelnek, így áttételesen az im-

munrendszert is erôsítjük.

A cukor felesleges vizet elszállítja, így

csökken a vízraktározódási hajlam. Ha

sót keverünk a masszázscukorhoz úgy

ezt a hatást akár 3-szorosára is növel-

hetjük.

A cukormasszázs lazítja az izmokat,

egészséges izomtónust idéz elô. A bôr-

légzés javul, mivel a pórusokat mélyen

tisztítja a cukor. A kötôszövetet fellazít-

ja és fokozza a hormonális és a zsírmi-

rigy-aktivitást.

Pozitív lelki stimuláló
A felsorolt fiziológiai hatások mellett

a cukorral növeljük a vendégek pszicho-

lógiai jó közérzetét is. A cukor karamel-

lás illata, az édes íze a gyermekkort asz-

szociálja.

A kellem egy kis találékonysággal a vég-

telenségig fokozható, adhatunk például

kakaót, vagy olvasztott csokoládét, kávét, de

akár teafüvet is a cukorhoz, hogy az illatokkal is

hassunk az érzékekre, nem beszélve a különbözô

adalékokkal elérhetô további hatásokról, amik-

kel még komplettebbé tehetjük a kezelést.

A Pandhy’s™ masszázscukorral biztonságosan,

tisztán és eredményesen dolgozhatunk, bármi-

lyen hatóanyagot adhatunk hozzá, összetételé-

bôl adódóan minden vele szemben fellépô al-

lergiát kizárhatunk, alkalmazása kizárólag cukor-

betegségben szenvedô vendégek esetén ellenja-

vallt.

Arc és testmasszázs Pandhy’s™ cukorral

Cukor tetőtől-talpig
A masszázs a fájdalomcsillapítás és a jó közérzet megalapozásának ősi módszere.

A masszázst, mint rehabilitációs terápiát Hippokratész hozta Európába.

A középkori „üldöztetése” után Paracelsus volt az, akinek sikerült a masszázsokat

terápiaként visszahelyezni az orvoslásba.

Manapság a masszázst már nem orvosok végzik, az évszázados ismereteket

és tapasztalatokat a kozmetikusok és a masszőrök alkalmazzák.

Promóciós hirdetés

Oktatás, konzultáció és további információ:
CosMed – Pandhy’s™
Tel.: +36 30 906 0141
info@pandhys.hu; www.pandhys.hu


