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Masaż twarzy to naturalny sposób, 
aby wspomóc tworzenie się nowego 

naskórka. Wspomaga cyrkulację 
krwi zapobiega również nadmiernej 
utracie tkanki tłuszczowej przez co 

spowalnia proces starzenia się 
skóry.Dodatkowo szczotkowanie 

twarzy to zabieg, który 
wspaniale ujędrnia skórę twarzy, 

ale i ją oczyszcza. 

Kto nie powinien szczotkować 
twarzy?  

Osoby mające wypryski, stany 
zapalne, zaskórniki i krostki.  

Dodatkowo powinny unikać go 
osoby mające bardzo wrażliwą lub 

przesuszoną skórę.

Olejki  eteryczne  użyte  do  produkcji 
zestawu są najczystszymi z możliwych firmy 
Young  Living  inne  alternatywne  firmy  to 
olejki czy też firmy doTerra.

S Z C Z O T E C Z K A  D O  
M A S AŻU  T WA R Z Y

Zestaw do stworzenia własnego 
planu pielęgnacji skóry twarzy

NATURALNIE 
PIĘKNA

S Z C Z O T E C Z K A  D O  
M A S AŻU  T WA R Z Y

 Jak szczotkować skórę? 

Zawsze szczotkowanie wykonujemy 
na absolutnie czystej twarzy. 

Podczas szczotkowania kierujemy 
się od środka na zewnątrz. Zobacz 

jak masować twarz na stronie 
www.zielonyzagonek.pl/
szczotkowanie-twarzy

Jak dbać o szczoteczkę? 

Po zabiegu szczoteczkę umyj 
mydłem, odstaw do wysuszenia 

włosiem w dół i schowaj w miejsce, 
w którym nie będzie narażona na 

działanie kurzu, wilgoci oraz innych 
zanieczyszczeń. Można na 

szczoteczkę wylać jedną kropelkę 
olejku lawendowego, który ma 

działanie antybakteryjne.
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Witaj  wśród  osób,  które  chcą  wprowadzić 
naturę do swojego życia, ogromnie się Cieszę, 
że  jesteś  wśród  nas.   Jestem  Ewa,  autorka 
bloga  Zielony  Zagonek  i  wielu  książek, 
których celem jest pomóc innym żyć zdrowiej 
i poczuć harmonię w życiu.

Przed  sobą  masz  wyjątkowy  zestaw,  który 
stworzyłam,  aby  pomóc  Ci  poznać  magię 
naturalnej  pielęgnacji  urody.  Stwórz  SPA w 
swoim  w łasnym  domu  ze  sk ładników 
najwyższej jakości, które prawdziwie dbają  o 
Twoje ciało.

Celem tego zestawu, jest pokazanie Tobie, że 
naturalne  substancje  czy  też tkaniny  z 
powodzeniem zastąpią toksyczne chemikalia, 
na  które  nieświadomie  narażamy  siebie 
każdego dnia. 

Często nie mamy wpływu na powietrze jakim 
oddychamy,  na  pożywienie,  które  nam  się 
serwuje,  jednak  mamy  wpływ  na  to  czego 
używamy do pielęgnacji naszej skóry. Ona jest 
największym  organem  naszego  ciała,  który 
zasługuje  na  najlepszą  formę  pielęgnacji  bez 
toksycznych substancji.

Każda z nas zasługuje na najlepszej jakości kosmetyki

P O Z NA J  S WO J E  P R AW D Z I W E  P IĘK N O

Kto sam nie uczynił siebie pięknym, nie ma prawa do obcowania z pięknem. Kakuzo Okakura

PEELING DO TWARZY  

Jak przygotować? W słoiczku znajduje się zmielony kwiat 
lawendy, dosyp do niej Lawendową Ekologiczną Mąkę Orkiszową. 
Wszystkie składniki dobrze wymieszaj ze sobą.  

Taki peeling jest bogaty w witaminy, przeciwutleniacze, enzymy 
oraz minerały - jednocześnie zapewniając delikatne oczyszczanie i 
złuszczanie, przywracając równowagę i zwiększając jej odporność. 

Po peelingu użyj kilka kropli olejku do demakijażu, aby nawilżyć 
skórę. 

Jak przechowywać? Suchą mieszankę możesz 
przechowywać w łazience w zamkniętym słoiku do 12 
miesięcy.  

Jak użyć? Do zestawu dołączona jest czereśniowa 
łyżeczka, wyciągnij nią peeling i w dłoniach  lub też w 
malutkim pojemniczku powoli zalej go odrobiną wody 
lub śmietanki, tak aby otrzymać kremową konsystencję. 
Jeśli rozrabiasz peeling w pojemniczku pozostaw 
wszystko na 2-5 minut, aby aktywować wszystkie składniki. 
Opuszkami palców delikatnie wetrzyj w skórę i masuj ją 
okrężnymi ruchami przez około 1 minutę. Taki delikatny 
peeling można stosować codziennie.

OLEJKU DO DEMAKIJAŻU 

Jak przygotować?  W buteleczce z zakraplaczem znajduje się 
macerat nagietkowy wykonany z ekologicznego, tłoczonego na 
zimno certyfikowanego oleju słonecznikowego. Do buteleczki 
włóż gałązkę lawendy z mojego ogrodu, która nada olejkowi 
delikatnego lawendowego zapachu.  

Lawenda i nagietek to cudowne połączenie ziół, które mają 
działanie łagodzące podrażnienia i regenerujące skórę. Olejek z 
nagietka poprawia elastyczność skóry i chroni przed szkodliwymi 
czynnikami środowiska zewnętrznego, czy też przyspiesza gojenie 
się blizn. 

Jak przechowywać?  Olejek przechowuj w zamkniętej 
buteleczce z dala od źródeł ciepła i światła nawet do 12 
miesięcy. 

Jak użyć? Dwie do pięciu kropli olejku do demakijażu 
nanieś na czyste dłonie, następnie delikatnymi ruchami 
wmasuj go w skórę, po czym zetrzyj załączonymi 
wielorazowymi płatkami wykonanymi z BIO bawełny. To 
ważne, aby bawełna była certyfikowana, gdyż tradycyjne 
pola bawełny zalewane są hektolitrami pestycydów i 
nawozów.


