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Face Healing Nano MIST uzdrawiająca skórę mgiełka do
twarzy 100ml
Cena

17,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

3 dni

Producent

AQUINOX - Doświadczalne Studio W

Opis produktu
PIELĘGNUJ MŁODOŚĆ SWOJEJ TWARZY !

Rozpylając na skórze mgiełkę, w której głównym składnikiem jest woda, mamy na celu nawilżanie i wzmacnianie skóry, jej
ochronę i łagodzenie jakichkolwiek podrażnień. W niektórych przypadkach mgiełka ma na celu także naprawianie skóry, która
uległa degeneracji lub uszkodzeniu, z różnych powodów. Efektywność działania takiej mgiełki zależy w głównej mierze od
struktury użytej wody.

W przypadku mgiełki Nano-Mist mamy do czynienia z wodą o bardzo rozdrobnionej strukturze, uzyskanej dzięki oddziaływaniu
niskotemperaturowej plazmy. Ale oczywiście nie to jest najważniejsze - jak bowiem wiadomo, woda jest medium
informacyjnym i jej zadaniem jest transfer informacji, czyli subtelnej energii duchowej do materii ożywionej (ciała fizycznego).
Cała funkcjonalność ciała fizycznego od tej informacji zależy a jest ona tym bardziej efektywna im lepiej przygotowane jest
środowisko przez które ta informacja płynie. Chodzi więc przede wszystkim o to, aby woda będąca drogą dla subtelnej energii
duchowej była wolna od chaosu informacyjnego i pozwalała jej płynąć bez jakichkolwiek ograniczeń.
Mgiełka jest dostepna w szkle kobaltowym 100 ml z aplikatorem.
Mgiełka Nano-Mist jest sporządzona właśnie na takiej, wolnej od chaosu wodzie, pozwalającej na swobodny przepływ Liquidum
Divine. Woda ta jest inkrustowana jonami złota, które przywracają skórze młody wygląd. Skóra twarzy jest po takim zabiegu
maksymalnie oczyszczona informacyjnie i gotowa do aplikacji np. kremu, balsamu czy innego kosmetyku, z możliwością
głębokiej penetracji. Mgiełka Nano-Mist jest przeznaczona dla każdego typu cery, szczególnie mocno sfatygowanej działaniami
środowiska. Dzięki wolnej od chaosu nano-wodzie skóra odzyskuje dostęp do subtelnej energii duchowej która powoduje jej
odnawianie i powrót do informacyjnej matrycy jaką otrzymała podczas kreacji.
Mgiełka nie zawiera żadnych dodatków i jest czystą wodą informacyjną z certyfikatem Liquidum Divine nr 11242017
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