
SELF-HEATING TERAPI
Bløde hænder på få minutter

Hvordan virker ThermaSoft?
Hemmeligheden bag produktet 
er en patenteret naturlig mineral-
energi. Mineralerne aktiveres i 
kontakt med vand og danner ren,  
sikker og kraftig varme som varer i 
op til en time.
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SOYAFFIN
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Sådan forberedes en behandling:
1. Hæld varmt vand ind i handsken og vent 4 min.
2. Bland ingredienserne sammen med dine hænder.
3. Lad kunden sidde med dem i 15 min.
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FORDELE:
Langtidsvirkende varme som 
stimulerer muskler.
Lindrer smerte & beroliger.
Forøger hudens fleksibilitet.
Forøger blodcirkulationen.
Åbner porerne og hjælper huden 
til at optage soyaffinen og bringe 
den dybt ned i hudlagene.
Fjerner urenheder og skaber et 
naturlig stofskifte.

Fri for petrolium eller olie
Forøger hudens aktivitet med 200%. 
På denne måde skabes en optimal 
hudbeskyttelse og fugtproduktion.

100% SojabønnerHvad er Soyaffin?  
En naturlig blanding af Sheasmør, 
bivoks og sojaserum som virker 
fugtgivende, genoplivende og 
udglattende.
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Alle Cosmomedia’s instrumenter er  
produceret af tysk rustfrit stål og med 
satin-mat overflade. 

1

Grøn te FOD-PEELING
Anti-oxidant
Er en vital ingrediens i de japanske hudpleje 
produkter, som også er kendt for deres eksotiske 
duft. Speciel fod skrub der indeholder Grøn te, 
Hvid te og Sort te: Yunnan  virker antioxiderende 
pga. det høje polyphenol indhold. Indeholder også 
marine ingredienser; er rig på marine salt og 
sacharrider, som tilsammen skaber en dyb peeling 
og tilfører en ny vitalitet til huden. Efter skrubningen 
fugtes dine hænder med varmt vand og salten 
opløses. 

Thermasoft hånd
Med selvvarmende soyaffin - et par 
(pris pr 1 par = 43,33) Ved køb af 24 
par - modtages 4 par gratis 

Thermasoft - velourhandske
500g frottemateriale, tykke og yderst
behagelige for ekstra komfort.

Hvorfor thermasoft?

Varmen fra Soyaffin bevares en 
hel time - det er 9 gange længere 
end individuelle paraffinbehand
linger - kræver ingen opvarmning, 
rensning, eller forberedelsestid. 
Godkendt af FDA, som yderst 
steril og med en renhedsstandard 
velegnet til hospitaler. 
Kort forberedelse - blot en kop 
lunkent vand. 
Ingen elektricitet, intet apparat

 

BRUGES UDEN
ELEKTRICITET

  Therma sof t

PRØVTHERMASOFT

ThermaSoft med selvvarmende 
soyaffin behandling PRØVEKIT - 
indeholder:
3 par Soyaffin behandlinger til hænder
1 par Mikrofiber handsker
Brugsanvisning
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