HIERONTAVÄLIAINEET

SCHUPP Massage-Lotion Neutral
Suosituin hierontaväliaineemme. Hyvät
hierontaominaisuudet, helppo annostella
sopiva määrä. Taloudellinen käytössä.
Sisältää aloe veraa, allantoinia, E-vitamiinia
ja kamomillaa.
Tuoksuton







200 ml
1000 ml
6x1000 ml + pumppu
5 litran kanisteri
Pumppu litran pulloon
Kanisteripumppu

7442
7449
7449
7447
7450
4840

SCHUPP Massage–Lotion pH 5,5
Korkealaatuinen hierontalotion. Kolmiteho
ihon ärsyyntymistä vastaan. Aloe vera
säilyttää ihon luonnollisen kosteuden.
Pantenoli hoitaa ihoärsytystä. Allantoin
auttaa säilyttämään ihon elastisuuden.
Kevyt, miellyttävä tuoksu.




1000 ml
6x1000 ml + pumppu
Pumppu litran pulloon

7431
7431
7450

Uutuus ilman parafiiniöljyä ja parabeneja
SCHUPP Massage-Lotion PUR
Neutraali hierontalotion ilman parafiiniöljyä,
väri- ja tuoksuaineita. Taloudellinen käytössä.
Sisältää kehäkukkaa, E-vitamiinia, aloe
veraa, soijaöljyä ja muita luonnonöljyjä
lempeään hierontaan.
Tuoksuton




200 ml
1000 ml
Pumppu litran pulloon

7562
7564
7450

Uutuus
SCHUPP Massage-Lotion Tyrni
Sisältää tyrnimarjaöljyä, E-vitamiinia, Aloe
Veeraa ja soijaöljyä. Alkuperäiseen
suomalaiseen kasvillisuuteen kuuluva tyrni
sisältää runsaasti luonnollisia
antioksidantteja, jotka suojaavat ihoa vapaita
radikaaleja ja ilmansaasteita vastaan. Suojaa,
hoitaa ja korjaa vaurioitunutta ihoa.


200 ml

7672

Uutuus
SCHUPP Massage-Lotion Minttu,
myös jalkahoitoon
Raikas mintuntuoksuinen hierontavoide.
Kevyesti viilentävä ja elvyttävä koostumus.
Kosteuttaa ihoa.
Sopii erinomaisesti jalkahoitoon.


200 ml

7662

SCHUPP Massage–Lotion Zitrone
Luonnollinen sitruunaöljynaromi virkistää
kehoa ja mieltä. Sisältää ihoa hoitavia Evitamiinia, Aloe Veraa ja Allantoinia.





200 ml
1000 ml
6x1000 ml + pumppu
Pumppu litran pulloon

7482
7484
7484
7450

SCHUPP Massage–Lotion Q10
Loistava lotion, jossa on Q10–liposomeja,
Panthenolia ja aloe veraa. Suojaa ja ravitsee
ihoa, sekä takaa pitkäkestoisen
kosteutuksen. Voiteen sisältämä Q10–
koentsyymi on vitamiinin kaltainen ainesosa,
jota keho tuottaa itsessään. Se vastaa
solujen energiantuotannosta. Näin ollen se
estää ihon ennenaikaista vanhenemista ja
oksidatiivista ihoärsytystä.


200 ml

7492

SCHUPP Massage–Lotion Hunaja-Inkivääri
Tämä täyteläinen hierontalotion sisältää
luonnollisia ainesosia kuten aitoa hunajaa
Saksan Schwarzwaldista, inkivääriöljyä,
jojoba–öljyä, Aloe Veraa ja porkkanaöljyä,
jotka auttavat suojelemaan, ravitsemaan ja
eheyttämään kaikkia ihotyyppejä.



200 ml
1000 ml

7642
7644

SCHUPP Massage- ja Sport-Lotion
Lämmittävä hieronta- ja urheilulotion.
Yhdistelmä erittäin hyvästä hieronta-aineesta
ja lämmittävästä urheiluvoiteesta, joka ei
ärsytä ihoa. Sisältää E-vitamiinia, ureaa, aloe
veraa, panthenolia, vaniljauutetta ja
inkivääriöljyä.


200 ml

7602

SCHUPP Sportgel COOL ICE
Viilentävä urheiluvoide. Vähentää
lihaskipua ja nopeuttaa palautumista.
Sisältää arvokkaita eteerisiä öljyjä, kuten
rosmariini, piparminttu ja mentoli.


200 ml

7042

SCHUPP terapiavaha
Terapiavaha fascia-manipulaatioon.
Tuotteen koostumus on optimoitu fasciakäsittelyyn sopivaksija se sisältää puhtaita
kasvisöljyjä, E-vitamiinia ja mehiläisvahaa.



150 g medium
150 g strong

7622
7632

SCHUPP hierontaöljy NEUTRAL
Hajusteeton, väri- ja lisäaineeton hierontaöljy.
Sopii hyvin herkälle iholle. Sisältää jojoba
öljyä ja E-vitamiini. Hoitaa sekä suojaa ihoa ja
käsiä.







200 ml
1000 ml
6x1000 ml
Pumppu litran pulloon
5 litran kanisteri
Kanisteripumppu

7362
7364
7364
7450
7365
4840

SCHUPP hierontaöljy ORANGE
Hierontaöljy, joka sisältää appelsiini- ja
jojobaöljyä sekä E-vitamiinia. Ei väri- tai
säilöntäaineita. Hoitaa ja pehmittää ihoa.
Appelsiiniöljyä käytetään aromaattisessa
kosmetiikassa vahvistavana ja stimuloivana
eteerisenä öljynä. Sitä käytetään myös
selluliitin hoitoon.





200 ml
1000 ml
6x1000 ml
Pumppu litran pulloon

7332
7334
7334
7450

SCHUPP hierontaöljy ZITRONE
Käytetty ja testattu hierontaöljy, joka sisältää
jojobaöljyä ja E-vitamiinia. Ei väri- tai
säilöntäaineita. Sitruunaöljy on elvyttävä ja
virkistävä. Helppo pestä pois.





200 ml
1000 ml
6x1000 ml
Pumppu litran pulloon

7342
7344
7344
7450

SCHUPP hierontaöljy VITA SILK
Silkkisen pehmeä hieronta Vita Silkillä.
Sisältää jojobaöljyä ja A + E-vitamiineja. Ei
väri- tai säilöntäaineita. Hoitaa ja suojaa ihoa
ja parantaa sen toimintaa. Pehmeä sensuelli
tuoksu.




200 ml
1000 ml
6x1000 ml

7352
7354
7354

SCHUPP Massage–Creme
Korkealaatuinen hierontavoide. Erittäin hyvä
hierontatuntuma. Sisältää ihoa hoitavia
aineosia, kuten Aloe vera, E-Vitaniinia ja
kamomillaa. säilyttää ihon luonnollisen
kosteuden. Kevyt ja miellyttävä tuoksu.




1000 ml
6x1000 ml
Pumppu

7505
7505
4837

SCHUPP Hand-Cremelotion urea
käsivoide
Sisältää tehokkaasti kosteuttavaa ureaa,
kaakaovoita, manteliöljyä ja allantoinia.
Ihoneutraali ph-arvo.
Imeytyy nopeasti. Kevyt ja miellyttävä
tuoksu.


275 ml pumppupullo

7123

