BEAR de la FOREO deschide o noua era in fitnessul facial
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Work it out: La fel ca si corpul nostru, tenul are nevoie de antrenament pentru
a mentine in forma cei 65 de muschi ai fetei si gatului.

FOREO
Din ce in ce mai multe femei renunta la liftinguri dureroase si diverse tipuri de
implanturi straine si dedica timp si efort pentru a-si antrena frumusetea cu face yoga
si trebuie sa recunoastem ca rezultatele sunt de-a dreptul uimitoare!
Rezultatele bune vin in urma muncii sustinute insa FOREO stie deja ca programul
femeii moderne intre job, familie, mersul la sala si ingrijirea personala lasa foarte
putin timp pentru inca un antrenament zilnic. Asa incat a creat pentru noi dispozitivul
de tonifiere faciala cu microcurenti BEAR si BEAR mini. De data asta, lucrurile bune se
intampla singure in timp ce ne relaxm! Te invitam la cel mai placut antrenament din
viata ta. Esti gata?
Incalzirea
Daca nu ai deja aplicatia FOREO for You, este momentul sa o descarci si sa iti
inregistrezi noua achizitie. Detaliile profilului tau vor constitui baza unui antrenament
personalizat nevoilor tenului.

Demachiaza-te. Foloseste apoi o spuma de curatare sau o solutie micelara pentru a
inlatura de pe fata toate impuritatile si machiajul. Poti realiza o curatare rapida cu
ajutorul FOREO LUNA .
Aplica pe piele un serum revitalizant– poate fi SERUM SERUM SERUM de la Foreo sau
un alt ser adaptat inclusiv pentru zona ochilor.
Antrenamentul
Distribuie in mod cat mai uniform serumul pe fata si gat incluzand conturul ochilor si
buzele. Porneste din aplicatie dispozitivul dintr-o atingere. Alege una dintre cele 5
rutine de antrenament disponibile.
Gliseaza micul campion pe toata suprafata tenului urmand directiile si durata indicate
in aplicatia ta.
Este atat de simplu. BEAR iti antreneaza tenul utilizand sferele de microcurent care
canalizeaza energia direct in piele, utilizand serul ca si conductor. Antrenamentul
stimuleaza propriul colagen, pentru a repara elastina si pentru un efect de lifting,
netezeste ridurile de expresie si tonifica tenul si gatul.
Finalul
Spala cu apa si sapun dispozitivul BEAR si lasa-l sa se usuce pe o suprafata curata.
Aplica o crema hidratanta pentru zi sau pentru seara, in functie de ora la care te-ai
antrenat. Intoarce-te pe canapea. Inchide ochii si bucura-te de toate efectele benefice
ale antrenamentului tau: o piele mai luminoasa, mai tonica, mai tanara.
Si daca expresia „micro-curenti” iti starneste vreo ingrijorare sau vreo amintire
neplacuta de la cosmetica, afla ca FOREO a brevetat sistemul Anti-Shock ce face
dispozitivul BEAR sa fie cel mai eficient si cel mai sigur din lume, garantand un
antrenament placut fara „piscaturi”.

Nu uita ca orice antrenament trebuie dublat de o alimentatie sanatoasa si de gesturi
de ingrijire esentiale precum curatarea fetei, produsele hidratante si protectia solara.
Imbatranirea este un proces natural insa cu ajutorul tehnologiei putem decide noi sa-i
amanam efectele vizibile. Este cel mai interesant life- hack al secolului, dupa parerea
noastra 
Dispozitivele BEAR si BEAR Mini sunt disponibile in magazinele Douglas si online pe
http://www.douglas.ro/ si http://www.foreo.com/
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