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Naturalne świece do masażu beBIO by Ewa Chodakowska 

 

Naturalne świece beBIO by Ewa Chodakowska to nowe, ręcznie wyrabiane produkty, które nie 
tylko pomagają stworzyć ciepłą i relaksującą atmosferę podczas romantycznej kolacji lub spotkania 
z przyjaciółmi, ale przeznaczone są także do aromatycznego masażu ciała. Zawierają 100% 
składników pochodzenia naturalnego, pozwalają odprężyć się po intensywnym dniu, poprawiają 
sen, nawilżają i pielęgnują skórę. Nowe produkty beBIO dostępne są na stronie internetowej 
www.bebiocosmetiqs.pl. Naturalna świeca do masażu to doskonały prezent na każdą okazję: 
urodziny, Walentynki, Dzień Kobiet, to świetny gadżet na długie zimowe wieczory. 

 

 

Świeca do masażu beBIO Otulenie o zapachu eukaliptusa i cytryny, cena 89 zł 

W 100% naturalna świeca, która pięknie pachnie, daje przyjemne światło, a także służy 
do aromatycznego masażu ciała. Świeca beBIO by Ewa Chodakowska pozwala zrelaksować się 
po dniu pełnym wrażeń, poprawia sen i samopoczucie. Cytryna działa tonizująco i odświeżająco, 
eukaliptus przynosi ukojenie i rozluźnienie. Masaż wykonany świecą beBIO Otulenie jest niezwykle 
przyjemny.  
Świeca beBIO jest ręcznie wyrabiana z naturalnych olejów roślinnych wzbogaconych olejkami  
eterycznymi
 

, idealnie nadaje się do pielęgnacji skóry rąk, stóp i całego ciała. 

Wosk roślinny spala się 3 x wolniej, niż parafina i nie kopci. Specjalnie dobrany bawełniany knot 
spala świecę równym, jasnym płomieniem
Roztopiony, 

.  
ciepły wosk można stosować na ciało podczas masażu. Doskonale poprawia poślizg 

a dodatkowo pozostawia aksamitną powłokę na skórze. Po masażu z użyciem świecy skóra jest 
wyraźnie zmiękczona i nawilżona. Masaż sprawia, że mięśnie są rozluźnione, a ciało zrelaksowane. 
Regularnie stosowany na ciało, wspomaga funkcje ochronne skóry oraz zabezpiecza płaszcz hydro-
lipidowy przed utratą wody z naskórka. 
 
Dodatkowe informacje o produkcie:

 

 
– temperatura palenia 40°C daje wysoką wydajność, świeca pali się ok 40 godzin. 
– produkt biodegradowalny 
– knoty wykonane z bawełny 
– produkt wegański 
– przebadany dermatologicznie 

Świeca do masażu beBIO Pragnienie o zapachu trawy cytrynowej i pomarańczy, cena 8

W 100% naturalna świeca, która nie tylko pięknie pachnie i daje przyjemne światło, ale również służy 
do aromatycznego masażu ciała. Naturalne olejki trawy cytrynowej oraz pomarańczy relaksują, 

9 zł 

 
odświeżają, a także odprężają, wykonany nimi masaż pobudza krążenie, rozgrzewa i poprawia 
nastrój. 
Świeca beBIO jest ręcznie wyrabiana z naturalnych olejów roślinnych wzbogaconych olejkami  
eterycznymi, idealnie nadaje się do pielęgnacji skóry rąk, stóp i całego ciała. 
Oryginalne połączenie olejków zapachowych 

 

wypełnia przyjemnym aromatem pomieszczenie, 
korzystnie wpływa na nasze zmysły i poprawia samopoczucie.  

http://www.bebiocosmetiqs.pl/�


Wosk roślinny spala się 3 x wolniej, niż parafina i nie kopci. Specjalnie dobrany bawełniany knot 
spala świecę równym, jasnym płomieniem
Roztopiony, 

.  
ciepły wosk można stosować na ciało podczas masażu. Doskonale poprawia poślizg, 

a dodatkowo pozostawia aksamitną powłokę na skórze. Po masażu z użyciem świecy skóra jest 
wyraźnie zmiękczona i nawilżona. Masaż sprawia, że mięśnie są rozluźnione a ciało zrelaksowane
Regularnie stosowany na ciało, 

. 
wspomaga funkcje ochronne skóry oraz zabezpiecza płaszcz hydro-

lipidowy przed utratą wody z naskórka.

Dodatkowe informacje o produkcie: 
– temperatura palenia 40°C daje wysoką wydajność, świeca pali się ok 40 godzin. 
– produkt biodegradowalny 
– knoty wykonane z bawełny 
– produkt wegański 
– przebadany dermatologicznie 
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