חברת "ניו ווייס" מציעה
היהלום של הארומתרפיה
נרולה  NEROLAתערובת תמציות שמנים
עם תמצית פריחת התפוז
להוספה למי האמבט ,כשמן עיסוי להרגעה ביום מתוח,
או במקום בושם יקר
-----------------------------------את קסם פריחת התפוז גילתה הנסיכה אנה מריה דה טרמוול ,מהמאה ה –. 12
היא נהגה להזליף את התמצית על כפפותיה ,על נייר המכתבים שלה ,ובגדי התחרה .היא
אף הוסיפה אותם לשמפו השיער ולמי האמבט.
חברת "ניו ווייס" הבינלאומית ,המתמחה בפיתוח ,ייצור ושיווק ישיר של תוספי מזון ומוצרי
טיפוח עם מרכיבים איכותיים ,בטוחים ונקיים מרעלים המתאימים לכימית הגוף מציעה
את תערובת תמציות השמנים הייחודית עם פריחת התפוז נרולה .התמצית הייחודית
מתאימה< :לטפטוף מספר טיפות למי האמבט
<לתחושת שחרור ורוגע נפלאים אחרי יום עבודה עמוס,
<לשימוש כשמן לעיסוי מענג לאחר יום מתוח,
<כמבשם גוף
<ואפילו להעשרת מוצר טיפוח כמו השמפו לשיער.
פריחת התפוז  -המרכיב העיקרי בתערובת תמציות נרולה ,נחשב למשובח שבמרכיבים
בתחום הקוסמטיקה והתמרוקים הודות לריחו הנעים להשפעתו החיובית על העור ,על
המערכת העצבים הסימפתטית ,וכמסייע להתגברות על תשישות .מרכיבים עיקריים
נוספים המצויים בתערובת תמציות נרולה הנחשבת ליהלום של הארומתראפיה הם :יאלנג
יאלנג התורם להרגשת רגיעה ומסייע באיזון מערכת הדם ,לבנדר – תמצית שמנים
קלאסית רב שימושית ומוכרת להרגעה ,נינוחות ושיקום ,ברגמוט – תמצית שמנים מרגיעה
ומרעננת ,ועשויה לסייע בהתמודדות עם מצבי מתח ,קשיי נשימה ותיאבון מופרז ,ונילה
אבסולוט להרגשת שלווה .ניחוח המעדן כעס ,תסכול או גירוי ויש המייחסים לה סגולות
המגבירות חשק מיני .ברוש  ,מור חוחובה ועוד.
יעיל להתגברות על תשישות ,ולהתמודדות טובה יותר עם ימי מתח וחרדה.
מחיר בקבוק תערובת תמציות נרולה  15מ"ל  342שקלים.
להזמין בטלפון. 420-520-800-1 :
על החברה
חברת "ניו ווייס" הבינלאומית  ,היא מהמובילות בעולם בתחום פיתוח וייצור של תוספי מזון
ומוצרי טיפוח )קוסמטיקה וטואלטיקה( איכותיים ביותר .החברה שומרת על סטנדרטים
גבוהים ,משתמשת בטכנולוגיות מהמתקדמות ביותר בעולם לפיתוח וייצור מוצריה
מהמרכיבים האיכותיים והבטוחים ביותר לאדם ולסביבה .מוצרי החברה משווקים בעולם
כלו באמצעות שיווק רשתי.
חברת "ניו ווייס" הנמצאת בתהליך צמיחה תמידי ,משקיעה משאבים רבים בפיתוח השוק
הישראלי .כיום ממוקמת החברה ב –  13מדינות והינה בעלת  23סניפים ברחבי העולם
ומעסיקים למעלה מ –  1200עובדים.
שיעור המכירות הגלובלי של החברה הסתכם בשנה האחרונה ב –  750מיליון דולר.

