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THE BEAUTY OF SENSES

Sund flow Maderotherapy Brazilian
Skab mere profit
med mersalg i butikken

Bamboost massagerulle er en
teknik der bruges til at forme
kroppen.
Hvert træpindeinstrument har
en specifik anvendelse til
bestemte områder.
Maderoterapi hjælper med at
mindske fedt og samtidig med
at tonisere.

Cellulite Terminators
Træterapi har været praktiseret i århundreder i
de orientalske lande, hvor terapeuterne brugte træ
hovedsagelig til terapeutiske formål.
I 90'erne udviklede en terapeut i Colombia en ny og
unik træterapimetode, omdesignede træredskaberne
til en glattere finish og tilpassede den til æstetiske
formål. De gav også navnet Maderoterapia, da
Madera betyder træ på spansk. Maderoterapia blev
et verdensomspændende synonym for træterapi som
en ny, revolutionerende massageteknik.
Anti-cellulite massage via Madero-terapi (madero=træ),
har vist sig at være en yderst effektivt teknik for at
slippe af med cellulite. Den mekaniske virkning, som er
opnået ved at bruge rullerne, aktiverer lymfecirkulationen
for at fjerne toksiner og fedt.
Derfor anvendes trærullen traditionelt i Maderoterapi,
som er en helt naturlig og meget effektiv teknik, der
stimulerer lymfedrænage og dermed hjælper med at
fjerne cellulite, samtidig med at den nedbryder fedtcellerne
og forbedrer blod- og lymfecirkulationen i hele kroppen.
Resultatet er, at huden bliver fast, glat og strandklar.

Massagerulle af træ giver:
Naturlig anti-cellulite terapi.
Bidrager til velvære og afslapning af hele kroppen.
Dybere form for massage, der hjælper med at forbedre
energibalancen, frigør stress og lindrer muskler og led
fra smerter.
Fremstillet af 100 % naturligt træ. Ekstraordinær kvalitet
og styrke af træet sikrer langvarig brug.
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Som i alle vores dagskurser, får man
udover selve massagen: Teknik inklusivt
mange tips og idéer for muligheden at
personalisere ens egne behandlinger.
Med hver behandling medfølger der varer
som fungerer som en katalysator for
bestemte virkninger.
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Sund flow Maderotherapy Brazilian
Workshop Maderoterapy tilbydes til alle slags
terapeuter og finder sted i vores lokaler i Hvidovre,
Avedøreholmen 86 A.
Her kan man blive inspireret og lære at kombinere
massagen med suplerende produkter, for at sikre
optimale resultater.
Udvalgte produkter kan sælges til hjemmebrug,
for at bevarer den reducerende virkning af fedtophobning ved at bruge de korrekte værktøjer.

Specielle produkter:
For at støtte intensive resultater, kombineres denne
massage med disse preparatter:

Cellulite & fedtophobning
nedbrydende værktøj
tilbydes også til hjemmebrug,
efterfulgt med anti-cellulite gel.

Skab mere profit
med mersalg i butikken

Thermo-Active Gel
Selvopvarmende gel til assist af lypolysis, Elimenerer
fedtophobning i huden, fremmer blodcirkulationen &
stofskiftet. Ved opvarmning af huden skabes dels en
fedtnedbrydende effekt dels en forøget blodcirkulation,
der fremmer bortskaffelsen af affaldsstoffer.
Produktet skal bruges i starten af denne behandling,
for at forøge blodcirkulationen som blev transporteres
på hudens overflade og skaber en synlig rødme.

Kom godt i gang:
(Anbefales efter grundforløb kursus af Bamboost Massage).
4 timers undervisning og demonstration af både
massageteknikken samt de forskellige aktive produkter og
deres korrekt anvendelse.

MADEROTERAPI Kit*

1499,00 kr

startpakke til min.12 behandlinger:

Slimming complex
Indeholder en kombination af forskellige essentielle
olier, som tilsammen skaber en intens dermatologisk
virkning på stofskiftet og transdermal virkning.
Indeholder grapefrugt og oregano, som har slankende
egenskaber, Cypress for dens drænende effekt, og
Rosmarin for dens mikrocirkulations- stimulerende og
eliminering af toksiner. Kom nogle dråber sammen med
massageolie og lad den virke under trærullerne.

4 TIMERS DEMO

1599,00 kr

Kursuscenter Hvidøvre

Pris for en deltager. Alle priser eks. Moms, og skal bestilles
online på hjemmesiden www.cosmomedia.dk
Læs mere om vores vilkår i starten af denne folder.
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Slimming peel-off maske
Sammensat med henblik på at stramme huden op
og gengive den sin glatte og ungdommelige karakter.
Peel-off masken leveres som pulver, der blandes
med vand og efter få minutter opnår en gele-agtig
konsistens. Efter behandlingen er masken nem at
fjerne og der kræves ikke nogen efterfølgende afrensning.
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*Maderoterapi massage kit:
1 x Materoterapi startsæt
1 x Thermo-Active Gel 500 ml
1 x Slimming Complec 25 ml
1 x 200 ml Bambusskov massageolie i spray flaske
1 x Slimming peel-off maske 600 g.
Undervisningsmanual
Ekstra: Goody-bag med spa & wellness overaskelser

Kom godt i gang:
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