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AKCIJA - LENGVU ŽINGSNIU Į 2019 - UOSIUS!
Dovanos kupono vertė - 49 Eur.
Jūsų tikslas - dailios kojos ir standūs sėdmenys? Nedelskite!

Akcijos metu KIEKVIENAS, užsakantis poilsinę arba pažintinę kelionę "Gero laiko
turizmo agentūroje", apdovanojamas sveikatinimo procedūra "Dailios kojytės", kurią
profesionaliai atliks „Healthy Joy“ salono specialistai, Vilniuje! Dovanos vertė net 49€!!!
Vienintelė sąlyga - užsakymo suma turi būti ne mažesnė kaip 490 Eur. Akcija galioja
iki 2019 01 14. Pasinaudokite šiuo ypatingu pasiūlymu ir skirkite valandą savo grožiui Jums priklausys kojų, pėdų ir sėdmenų odą stangrinanti bei kūno linijas dailinanti
procedūra. Įženkite į naujuosius 2019 - uosius lengvu žingsniu!
Jums dovanojama efektyvi procedūra, skirta kojų, pėdų bei sėdmenų formoms koreguoti ir
odai stangrinti. Procedūra atliekama rankomis, naudojant specialų riebalus deginančių bei
odą stangrinančių aliejų kompleksą. Šios procedūros metu atliekamas ne tik limfodrenažas taip pat veikiamas paviršinis odos sluoksnis ir biologiškai aktyvūs taškai.
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Kojų grožį puoselėjančią procedūrą privalote išbandyti, jei Jums nesvetimos šios
problemos:
• per didelis susikaupusių riebalų kiekis kojų ir sėdmenų srityje;
• neišraiškinga kojų ir/ar sėdmenų formos linija;
• celiulitas;
• suglebusi oda;
• strijos;
• sunkumas kojose;
• pėdų skausmai, „degimas“.
Procedūros poveikis:
• limfodrenažas padeda pašalinti toksinus - tai padeda valytis odai, gerina jos būklę,
suteikia antioksidacinį efektą;
• gerina epidermio nervų galūnėlių veikimą, todėl suaktyvėja odos mikrocirkuliacija tai padeda užtikrinti pakankamą deguonies ir skirtingų maitinamųjų medžiagų kiekį
odoje;
• nejausite kojų nuovargio;
• aktyvina medžiagų bei kraujotakos apykaitą;
• gerina galūnių kraujotaką;
• stiprina kraujagyslių sieneles (padeda gydant venų nepakankamumą bei varikozę);
• stiprina audinių elastingumą;
• šalina skysčių perteklių.

Dėmesio! Akcijos pasiūlymas galioja tik naujiems užsakymams, atliktiems nuo 2018 12 01.
Akcija galioja iki 2019 01 14. Užsakymai galimi visoms 2018 - 2019 m. kelionių kryptims
bei datoms, priklausomai nuo laisvų vietų skaičiaus. Akcijos organizatorius pasilieka teisę
keisti akcijos laikotarpį ir sąlygas.

Daugiau informacijos apie akciją: www.gerolaiko.lt
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