BODY BATH
harmony & protection

ΑΡΧΈΓΟΝΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ - ΦΥΣΙΚΉ ΣΕΙΡΆ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ

Φίλοι της AGEMA,
Ήδη επιλέξατε ή σας δόθηκε ως δώρο το “BODY BATH - Harmony & Protection” της Ενεργειακής - Φυσικής σειράς
περιποίησης της ΑGEMA.
Είμαστε σίγουροι πως ανήκετε, όπως κι εμείς που την δημιουργήσαμε, σ’ εκείνους που αγαπάνε, επικοινωνούν και σέβονται
την φύση και όλα τα δημιουργήματά της, έχουν ελεύθερο πνεύμα, είναι «ανήσυχοι» και αγαπούν την διεύρυνση και την
εξέλιξη, δέχονται τις αλλαγές και τα «καινούργια» μεταλλάσσοντάς τα σε θετικές προσδοκίες και δημιουργικότητα, είναι
αντισυμβατικοί και ανατρεπτικοί, αναλαμβάνουν «ρίσκα» και τολμούν, θέλουν πιστεύουν και προσδοκούν, θαυμάζουν την
ομορφιά και οδηγούνται στο να ανακαλύψουν τον αληθινό, καθαρό, φωτεινό εαυτό τους....
Αυτή η «εξελιγμένη» μορφή της Αρχέγονης σειράς της ΑGEMA (lotions, creams, shampoo, Body bath, Facial Wash)
δημιουργήθηκε για να καλύψουμε τις περιπτώσεις που ο χρόνος σας είναι λίγος για να ολοκληρώσετε την «παραδοσιακή»
αρχέγονη σειρά περιποίησης (scrub, masks, elixirs, salts) και για να συμπληρώσουμε τις καλλυντικές ανάγκες σας ώστε να
χρησιμοποιείτε το δυνατό λιγότερο μη «φιλικά» προς την φιλοσοφία και την ποιότητα της AGEMA προϊόντα.
Η «εξελιγμένη» μορφή της Αρχέγονης σειράς της ΑGEMA εμπεριέχει όλες τις ουσίες , δονήσεις και ενέργειες του φυσικού
πλούτου της Δωδώνης.
Είναι απόλυτα φυσική, αληθινή, χωρίς ίχνος συντηρητικών ή άλλων χημικών ουσιών. Με ειδική διαδικασία δημιουργούνται
υγροί ενεργοποιημένοι κρύσταλλοι που περικλύουν το πρωτογενές αρχέγονο υλικό για να δοθεί η τελική μορφή της
κρέμας, λοσιόν, σαμπουάν, αφρόλουτρο ή αντιηλιακό.
Ειδικά στο “Body Bath” εμπεριέχεται το αρχέγονο-ενεργειακό “Body Elixir” της AGEMA.
IΔΙΌΤΗΤΕΣ “BODY BATH - HARMONY & PROTECTION”
Η χρήση του “BODY BATH - Harmony & Protection” δεν καθαρίζει μόνο σε βάθος την επιδερμίδα από ρύπους και ότι την
επιβαρύνει, απομακρύνοντας τις τοξίνες. Η φίνα σύστασή του χαρίζει έναν προστατευτικό μανδύα ισχυροποιώντας κάθε
σημείο του σώματος, αφού εξισορροπεί την ενέργεια σε αυτό και το συντονίζει με το σύνολο. Με τον τρόπο αυτό εξαπλώνει
την αρμονία σε όλο σας το σώμα, ενώ ένα κουκούλι απαλότητας προστατεύει την επιδερμίδα σας για πολλές ώρες,
αφήνοντας ένα απαλό άρωμα που διαρκεί.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ανακινήστε καλά πριν την χρήση για να ενοποιήσετε τις τρείς φάσεις του. Στην συνέχεια σε πολύ καλά βρεγμένο
σφουγγάρι βάζετε ικανή ποσότητα από το αφρόλουτρο “Harmony & Protection”. Μετά τον καθαρισμό ξεβγάζετε με νερό.
Χρησιμοποιείστε το οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε κατά την διάρκεια της μέρας.
Το αφρόλουτρο “Harmony & Protection” είναι τοποθετημένο σε γυάλινη συσκευασία για να διατηρείται το προϊόν φυσικό,
καθαρό χωρίς καμία αλλοίωση.
Μετά το άνοιγμα του προϊόντος καλό είναι να φυλάσσεται σε χώρο που να προστατεύεται από πιθανή χρήση άλλων
ατόμων. Έχει ήδη την δική σας ενέργεια και πρόθεση. Είναι ΔΙΚΟ σας.
ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΑGEMA”
Σεβόμενοι απόλυτα την Φύση αλλά και τις ενέργειες που διαβιβάζει η AGEMA στο σώμα μας, για να προστατεύεται απόλυτα
το προϊόν και φυσικά και ενεργειακά φροντίσαμε να είναι «ντυμένο» με φυσική λάσπη της περιοχής της Δωδώνης.
Η τιμή των προϊόντων ΑGEMA αναφέρεται στην αξία του «φυσικού» προϊόντος. Η αέναη, αστείρευτη ενέργεια που
απορρέει από την κοιλάδα της Δωδώνης δεν είναι εμπορεύσιμη και σαν τέτοια χαρίζεται απλόχερα στους φίλους της
ΑGEMA.
Η αρχέγονη Δωδωναία μέθοδος παραγωγής και ενεργοποίησης των προϊόντων που χρησιμοποιείται και η οποία διαρκεί 105
ημέρες, είναι αποκλειστική πατέντα και είναι κατοχυρωμένη και προστατευμένη απο το Υπουργείο Ανάπτυξης και σύμφωνα
με τον ΕΟΦ και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Συνδιάστε τα προϊόντα ΑGEMA μεταξύ τους και αφεθείτε στις φυσικές - ενεργειακές - αρχέγονες δονήσεις και κραδασμούς
τους.

BODY BATH
harmony & protection

PRIMEVAL - ENERGIZING - NATURAL CARE PRODUCT LINE

Dear friends of AGEMA,
You have already selected or been given as a present the “BODY BATH - Harmony & Protection” from the Primeval line of
AGEMA.
We are certain that you belong, just like us who created it, with those who cherish, communicate with and respect nature and
all its creatures, who are enquiring and selective, love expansion and evolution, accept changes and novelty, transmuting them
into positive expectations and creativity, are unconventional and revolutionary, take risks and dare, want, believe and aspire,
admire beauty and get to discover their true, clear and brilliant self…
This “advanced” form of the Primeval line of AGEMA, (Lotions, creams, shampoo, Body bath, Facial wash) was created in
order to deal with the cases where time is too short to complete the “traditional” primeval course of treatment (scrub, masks,
elixirs, salts) and to fulfil your cosmetic needs in a way that you use the least possible products which are “non friendly” to
the philosophy and the quality of AGEMA. This “advanced” form of the Primeval line of AGEMA contains all the substances,
vibrations and energies of the natural wealth of Dodoni. It is totally natural, true, void of any kind of preservative or other
chemical substance. Through a special process, wet energized crystals are generated, which encompass the original primeval
matter that leads to the final formation of the cream, lotion, shampoo, bubble bath or sun screen.
In particular, ”Body Bath” contains the primeval - energizing “Body Elixir” by AGEMA.
PROPERTIES OF “BODY BATH HARMONY & PROTECTION”
Often use of Agema “BODY BATH - Harmony & Protection” does not only offer you deep cleaning of your skin from any toxins,
dirt or anything that may aggravate you.
Its fine stucture also gives you a veil of protection strengthening every part of your body as it balances and coordinates its
energy. It thus spreads harmony all over your body
while a sense of comfort protects your skin offering it a delicate long lasting smell.
DIRECTIONS
Shake the product well before using it to unify its three phases. Then apply adequate quantity of Agema “BODY BATH Harmony & Protection” on a deeply wet sponge.
After cleaning rinse yourself with water. You may use the product any time throughout the day.
The container of “BODY BATH - Harmony & Protection” is made of glass in order to preserve the product without any
denaturation.
After opening the product it would be advisable to keep it out of the access of others. It already possesses your energy
and intention. It is YOURS.
UNIQUE CHARACTERISTICS OF “AGEMA” PRODUCTS.
Out of utter respect for Nature and due to the energy which is transferred to our body by AGEMA, in order to protect the product
on natural and energy level we “dressed” it with natural mud of the area of Dodoni.
The price of AGEMA products refers to the value of the “natural” product. The eternal, inexhaustible energy emanating
from the valley of Dodoni is not a marketable commodity and as such it is bounteously given out to the friends of AGEMA.
The primeval Dodonian method of production and activation of the products which is utilized and lasts 105 days, is an
exclusive patent and it is attested and protected by the Ministry of Development and in accordance with the National Medicine
Organization and the European Legislation in force.
Combine the AGEMA products between them and indulge yourselves with their natural - energizing - primeval vibrations.
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