Service met een glimlach.

Gebruikshandleiding voor ijsrollers
Hoe werkt het?
Stap 1: Verwijder de rol kop van de houder. Maak de rol kop schoon en plaatst die in een zakje.
Stap 2: Leg het zakje met de rol kop in de koelkast en wacht 10 tot 15 minuten.
Stap 3: Haal de rol kop op uit de koelkast en plaats deze terug In de houder.
Stap 4: Masseer het gezicht met de ijs roller gedurende 15 tot 20 minuten.

Grootse voordelen
✅ Verlicht pijn acne
✅ Tegen zwelling
✅ Vermindert vochtwallen
✅ Verstrakt de huid
✅ Vermindert de zichtbaarheid van de poriën

Te gebruiken voor?
Ontstekingen en roodheid
De ijstherapie kan helpen bij pijn van ontstekingen, denk hierbij aan acne of een andere
ontsteking in de huid. Dit komt omdat de kou ervoor zorgt dat het gebied een beetje verdoofd
zal worden. Ook zorgt ijs ervoor dat roodheid zal verminderen, en dat de huid sneller zal
herstellen.
Wallen en zwelling
Heb je last van vochtwallen of zwelling van het gezicht? Dat kan de Ice roller van Selectgoodz
verminderen. De kou zorgt ervoor dat het vocht afgevoerd wordt. Dit helpt om je gezicht
strakker te maken en wallen te verminderen. Daarbij is deze behandeling heerlijk verfrissend
voor in de ochtend.
Verstrakt de huid
Het gebruik van de ijs roller zorgt ervoor dat de poriën verkleinen en dat de huid strakker zal
worden. Omdat de poriën verkleinen is het belangrijk dat je de therapie gebruikt nadat je al je
huidverzorging hebt aangebracht. Een warme huid zorgt er namelijk voor dat de producten
goed kunnen intrekken. Het gebruik van de ice roller en na het aanbrengen van je producten
zorgt ervoor dat de producten goed in gesluisd worden.

Email: info@selectgoodz.nl

Telefoon: 0683696228

*Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten en diensten.
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Service met een glimlach.
Voor het lichaam
Heb je last van blessures, zwellingen of pijn na het sporten? De ijs therapie zorgt ervoor dat de
pijn afneemt en dat de spieren snel herstellen. Bij ontstekingen zorgt het ervoor dat tevens de
roodheid afneemt.

Email: info@selectgoodz.nl

Telefoon: 0683696228

*Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten en diensten.
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