KROPPSVÅRDSSORTIMENT

Emulsioner
för kroppsvård
med källvatten (Le Bourié, LOURDES)

Emulsioner i livets tjänst utvecklad
av Biafine medskaparen och hans barn

98 % naturliga eller
ekologiska ingredienser

Testad under
medicinsk
övervakning

Fluor, parabener,
parfym, mineraloljor

100% fransk
Innehåller
C- och E-vitamin
100 % skapad,
tillverkad och
förpackad på plats

100 %
återvinningsbar
förpackning
Familjeföretag

Certifieringar
Validerad och testad under
medicinsk övervakning av
certifierade och oberoende
organ:

Ferme Le Bourié
9002 Avenue Monseigneur Rodhain
65100 Lourdes - France
W W W. G E W E N L A S O U R C E . C O M
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Källvatten tas och införlivas på plats (le Bourié
LOURDES) för att bevara och återställa dess ursprungliga
kvaliteter (ekologisk, fysikalisk, kemisk och vibrationell).
Föreningar och ingredienser som är naturliga
eller ekologiska. Rik på levande energi och
vibrationsinformation.
En «olja-i-vatten-emulsion»-arkitektur.
Så nära som möjligt från organisationen av det
biomorfologiska vattnet i vår kropp, potentierar det
utbytena vid huden.
En synergi av ingredienser från levande organismer:
Beroende på skördeår, dofter kan uttrycka sig olika…
som vin från ett år till ett annat

Utbudet
Två versioner tillgängliga för närvarande:

ALLA VÅRA EMULSIONER ÄR FUKTGIVANDE
( Cosmocare-certifierad / korneometritest ).
De innehåller:
• vegetabilisk skvalenolja,
• ekologiskt glycerin,
• naturligt vitamin E och C,
• ekologisk kokosolja,
Alla kända för sina skyddande och avgiftande effekter
på huden. De bidrar var och en till att återställa hudens
integritet genom att stimulera kollagensyntesen, skydda
cellerna från skador orsakade av fria radikaler, regenerera
celler och stärka immuniteten.

LENTISQUE - Tunga ben / ärr
Rik på ekologisk aprikoskärnolja och för sina
detoxegenskaper.
Dermatologiskt testad på en oberoende panel i 3 veckor, denna
emulsion:
6 respekterar och lugnar huden, det förbättrar visuellt dess utseende,
6 absorberas snabbt och lämnar en känsla av mjukhet,
6 förbättrar utseendet, flexibiliteten och färgen på ärr,
6 minskar känslan av tunga ben, svullnad och trötthet i benen,
6 lämnar en känsla av fräschör och låter huden återfå en flexiblare känsla.
Innehåller eteriska oljor* valda för sina följande egenskaper**:
Avsvällande
Anti-ödem
Pistacia
lentiscus

NEUTRAL - KÄNSLIG HUD
Rik på ekologisk sötmandelolja för
optimerad tolerans.
Innehåller inte eteriska oljor.
Dermatologiskt testad på en oberoende panel i 3 veckor,
denna emulsion:

Finns i 200ml

6 respekterar och lugnar huden,
6 förbättrar omedelbart huden som ser föryngrad ut,
6 omstrukturerar huden och ger den elasticitet och
återfuktning,
6 lämnar en behaglig och bestående känsla av mjukhet
och fräschör,
6 absorberas snabbt, den lämnar inte en fet känsla,
6 har en textur och en lukt som är mjuk och lätt.
Rekommenderas för känslig hud: torr, mycket torr,
atopisk eller efter solbränna, strålbehandling, kemoterapi,
användning av hydroalkoholiska geler…

Finns i 200ml

••••

Lavandula
spica
Helichrysum
angustifolium
Commiphora
myrrha

•••

Hudläkande och
Antiregenererande inflammatorisk

••

••

••••

•••

••••

••••

••••

••••

Anti-hematom

(förebyggande/minskning)

Anti-infektiös
och antiviral

••••
••••

* : Använd inte till gravida och ammande kvinnor, eller till spädbarn och små barn.
** : « Mina eteriska oljor praktisk guide » Aroma-zone.

••
: Ekologisk

Användarmanual
1. Massera

3. Skölj av överskott med ljummet vatten.

2. Applicera vid behov ett tjockt lager (3 till 5

Av praktiska skäl är det omöjligt att skydda det
tjocka lagret med en våt kompress och ett ICKEKOMPRESSIVT bandage.

lätt och långsamt in appliceringsområdet med ett tunt lager Body Careemulsion.
mm) på och runt det drabbade området. Låt
absorbera så länge som möjligt, åter applicera
regelbundet på de områden som har absorberat
emulsionen.
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