TOMFIT®
MASÁŽNÍ OLEJE A EMULZE
PARAFÍNOVÉ ZÁBALY

– mandlový
Masážní olej TOMFIT® mandlový - raﬁnovaný je určen jak
pro masáž, tak pro očistu a ošetření pleti.
Svým složením je vhodný také pro kojence a malé děti.
Doporučujeme používat jako prevenci vzniku opruzenin
a k jejich hojení.
Jemný mandlový olej se získává lisováním
sladkých mandlí a je bohatý na celou
řadu biologicky aktivních látek,
zejména na vitamíny, minerály
a nenasycené mastné kyseliny.
Mandlový olej se po staletí řadí
mezi nejluxusnější kosmetické
oleje.
Je vhodný pro každý typ pleti.
Používaný je zejména
na stárnoucí a suchou kůži
se sklony k olupování, svědění
a praskání.
Použití:
• zklidňuje podrážděnou dětskou pokožku
• vhodný zejména pro suchou kůži
• tlumí projevy lupénky, akné a ekzémů různého původu
• aktivně proniká do podkoží, hydratuje a regeneruje
• k léčbě spálenin po opalování
• zklidňuje pokožku a nevyvolává alergické reakce
• dodává pokožce přirozenou hebkost a vláčnost
• zlepšuje kvalitu vlasů
Masážní olej TOMFIT® mandlový je vysoce kvalitním
nosným olejem, do kterého je možné přidávat bylinné
extrakty či esence nebo aromaterapeutické oleje.
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novinka

Masážní olej TOMFIT®

Masážní olej TOMFIT®
– parafínový
Masážní olej TOMFIT® parafínový je olej bez parfémů,
barviv a konzervačních látek. Příznivě působí na pokožku,
je vhodný pro citlivou ple.
Masážní olej TOMFIT® základní je určen pro sportovní
a rehabilitační masáž, k uvolnění svalstva, při okamžitých
i dlouhodobých bolestech z únavy a přetížení. Má relaxační
účinky. Je vhodný k použítí jako kvalitní nosný olej, do
kterého je možné přidávat bylinné extrakty či esence nebo
aromaterapeutické oleje.
Měsíček
Extrakt měsíčku lékařského
má vysoký obsah silic,
karotenoidů, saponínů, kreré
jsou vhodné pro poškozenou
pokožku. Na pokožku má
regenerační účinky.
Chmel
Chmelový extrakt působí
proti křečím, bolesti (a to
i při revmatismu), zklidňuje
podráždění pokožky.
Břečan
Extrakt břečanu má vysoký
obsah aktivních látek, které
napomáhají při únavě
a bolestivosti. Extrakt břečanu
obsahuje účinné látky
pomáhající při celulitidě.
Heřmánek
Extrakt heřmánku lékařského
má vysoký obsah hořčin,
kumarinu a silic bohatých
na azuleny, které pomáhají
při zklidnění a regeneraci
podrážděné pokožky. Má
vysoký obsah aktivních látek,
které napomáhají při únavě
a bolestivosti.
Citron
Masážní olej se silicí citrónu
má zklidňující a relaxační
účinky a je vhodný při duševní
námaze, stresu a nervozitě.
Má stimulující účinky před
sportovním výkonem.

MASÁŽNÍ OLEJE A EMULZE / PARAFÍNOVÉ ZÁBALY

Mentol
Má chladivý efekt.
Masážní olej s mentolem
celkově stimuluje a osvěžuje
organismus, pomáhá při únavě a bolestivosti z přetížení.
Kopříva
Extrakt kopřivy dvoudomé má
vysoký obsah chlorofylu. Řada
vitamínů a minerálních látek
podporuje prokrvení a tonizaci
pokožky.
Jitrocel
Extrakt jitrocele kopinatého
má vysoký obsah glykosidů,
vitamínů, organických kyselin,
tříslovin, chloroﬁlu a dalších,
které pomáhají při únavě
a bolestivosti a při regeneraci
poškozené pokožky.
Má vysoký obsah aktivních
látek, které napomáhají při
únavě a bolestivosti.
Pomeranč
Silice pomeranče působí proti
depresi, nespavosti a pocitům
úzkosti. Celkově stimuluje
a osvěžuje organismus, má
zklidňující a relaxační účinky.
Kafr
Parafínový olej obsahující
kafr je určen pro sportovní
a rehabilitační masáž.
Má hřejivý efekt. Masážní olej
s kafrem se užívá tradičně
v medicíně a pomáhá při
únavě a bolesti.

Borovice
Olej se směsí silic borovice,
jedle a smrku. Má vysoký
obsah aktivních látek, které
napomáhají při únavě
a bolestivosti. Příznivě působí
na prokrvení a regeneraci
pokožky. Celkově stimuluje
a osvěžuje organismus.
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Masážní emulze TOMFIT®

– základní

– kafrová

Masážní emulze základní je určena k univerzálnímu použití
pro všechny druhy sportovních i rekondičních masáží
a automasáží. Je určena pro výkonné sportovce i běžné
spotřebitele, má déletrvající účinek. Masáž odstraňuje
únavu, zlepšuje tělesnou a duševní kondici. Je vhodná
k masážím celého těla, nemastí a snadno se smývá.
Nevysušuje ani nedráždí pokožku, naopak ji chrání před
infekcí.
Vyvolává pocit osvěžení a lehkosti.
Je vhodná k ukončení všech typů a druhů masáže.
Provedení s parfémem nebo bez parfému.

Masážní emulze kafrová je určena k univerzálnímu použití
pro všechny druhy sportovních i rekondičních masáží
a automasáží. Má hřejivý efekt a je určena pro výkonné
sportovce i běžné spotřebitele.
Je možné použít preventivně proti svalovým křečím.
Odstraňuje únavu, zlepšuje tělesnou i duševní kondici.
Působí okamžitě i dlouhodobě proti únavě a místní
bolestivosti.
Nemastí, snadno se smývá. Nevysušuje ani nedráždí
pokožku, naopak ji chrání před infekcí.
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