
Cosmomedia tilbyder nu gratis* workshop 
til begyndere samt øvede kunder.
Begge foregår i 7 timer og inkluderer både 
teori og praksis.
* Kursus startpakke er ikke inkluderet. Ved bestilling af workshop 
uden startpakke påregnes et beløb på 1500,- pr person.

MED LAVA SHELLS - VARM MUSLINGE MASSAGE

Bionedbrugelig - Bruges uden EL

Selv-opvarmning - opvarmes af 
mineraler og vulkanske agenter

Fleksibelt og nemt - Klar efter blot 6 min.

Økonomisk og holdbart - Holder varmen 
op til 90 min.

Den eneste behandling der
starter med forkælelse og bliver
til en vane.
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Find de næste datoer på vores hjemmeside:
www.Cosmomedia-BeautySupply.dk

Nu kan du glæde dig til den kolde vinter..
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Hvad kan man forvente af Lava Shell-massage

Lavaskaller opvarmes med engangsposer til engangsbrug. Terapeuten indsætter en pose med alger, 
mineraler og tørret tang i skallen og tilsætter derefter en aktivatorvæske. Den kemiske reaktion mellem 
aktivatoren og "lavagel" -posen skaber varme, der kan vare op til et par timer.

Behandlingen starter med påføring af massageolie for at hjælpe skallerne til at glide nemt på huden.
Derefter trykkes de opvarmede lavaskaller på nøglepunkterne på kroppen for at afslappe musklerne, og 
bagefter, anvendes de glatte del af skallerne til at massere overkroppen og lemmerne.

Terapeuten kan bruge forskellige områder af lavaskallene til at supplere bestemte massageslag. 
Den lille rund knop (hængslet) bag skallen stimulerer pressurpunkter og arbejder dybt ned i små tætte 
infiltrationer.
Kanten af skallen er ideel til bearbejdning af snævre områder samt som et “trække redskab”. Dette virker
særlig godt til at fjerne spændninger (Gua-Sha teknik). Skallens glatte overflade (kronen)er ideel til at anvende 
på ben og arme, med lange brede strøg over de større muskelgrupper, især langs rygraden, over 
lægge og lår og omkring nakke og skuldre. Terapeuten bruger den smalle kante af Lava Shell til 
at arbejde omkring spændte skulderblade eller mellem tæerne.

Glacial Shell-massage stimulerer lymfesystemet for at tilskynde kroppens egen naturlige rensning. 
Denne styrkende behandling eliminerer toksiner. Den terapeutiske kontrast af varme lavaskaller og 
kolde glacial-skaller fremmer wellness og balance. Du vil bogstaveligt talt slappe af!

Kølende Massage
Kold terapi anbefales til behandling af kronisk smerte eller en skader. Kold terapi bremser blodgennem-
strømningen på et bestemt område, hvilket igen hjælper med at reducere betændelse, muskelspasmer og 
smerter. Resultat: forbedret blodcirkulation, fjerner blokeringer på hævede områder med betændelse,
og producerer nyt blod beriget med frisk ilt.

Glacial Shell Massage:

- Reducer betændelse
- Reducer smerter og krampe
- Fremmer vasokonstriktion
- Reducer cellulær metabolisme
- Forøger celle-holdbarhed
- Trækker huden sammen og
  forhindrer ingroede hår efter
  hårfjerning.



VALG DIN KURSUS STARTPAKKE:

Pakke 1Begyndere

Produkt   Inkl. max 1 deltager 

Pakke 2

Inkl. max 2 deltagere

Pakke 3

Inkl. max  4 deltagere

Lava Shells Natural

Lava Shells Over Size

Glacial Shell (kold)

Papaya Cleanser

Eucalyptus æteriskolie

Skrubbehandsker

I alt normalpris:

I alt tilbudpris:

I alt du sparer:

Comfort Blend refill
(2 timers virkning)

Deep Blend refill
(2 timers virkning)

Mild Blend
(til sarte områder)

Glacial rerfill (kold)
(se info på side 2)

Linfex - til lymfe-
massage

Abrikos Massageolie
200 ml. Sprayflaske

Mango Massageolie
200 ml. Sprayflaske

Sweet Massage
Strawberry 50 ml

2 stk

-

-

8 stk

4 stk

4 stk

- 

1 stk

1 stk

1 stk

-

1 stk

1 stk

2 stk

1601,55 kr

1521,48 kr

 80,07 kr5% rabat:

2 stk

2 stk

1 stk

16 stk

16 stk

4 stk

4 stk 

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

1 stk

2 stk

4 stk

3387,35 kr

3048,62 kr

 338,74 kr10% rabat:

6 stk

4 stk

2 stk

36 stk

36 stk

12 stk

8 stk- 

1 stk

2 stk

1 stk

2 stk

2 stk

2 stk

8 stk

7264,90 kr

6175,17 kr

 1089,74 kr15% rabat:

Alle priser er eks moms. Startpakkerne her på siden kan kun fås på workshops-dage. 



BESTIL DIN KURSUS STARTPAKKE:

Kliniknavn:

Kontakt person:

Adresse:

Post nr./ By:

Ønsker at bestille pakke nr.:

Antal deltagere:

Vil deltage uden at købe
startpakke (pris pr. person:

1500,00 kr.)

På dagen vil vi tilbyde disse varer med ekstra 10% rabat:

Produkt

Lava Shells Natural

Lava Shells Over Size

Glacial Shell (kold)

Comfort Blend refill
(2 timers virkning)

Deep Blend refill
(2 timers virkning)

Mild Blend
(til sarte områder)

300,00 

340,00 

175,00

.29,75 

29,75 

25,00 

19,95  

15,00

89,00

40,00

189,00

649,00

200,00

P r i s
normal

270,00 

306,00 

157,50

.26,75 

26,75 

22,50 

17,95  

13,50

80,10

36,00

170,00

584,00

180,00

P r i s
tilbud Antal Produkt

97,00 

165,00 

138,50

.199,00 

273,00 

128,00 

128,00  

P r i s
normal

87,30 

148,50 

124,65

.179,10 

245,70 

115,20 

115,20  

P r i s
tilbud Antal 

Glacial rerfill (kold)

Engangs isposer 5 stk

Glacial cooler (taske)

Lava Shells folder x 50

Lava shells plakat *
100cm x 70 cm

Lava Shells bander*
100 cm x 200 cm

Lava Shells
Hjemmekit 

Dit logo/ tekst

Dit logo/ tekst

Dit logo/ tekst

* Banner med Lava Shells - kan designes med eget logo
  samt tekst og farver. 

Plastik lagen 25 stk

Engangstrussers 100

Engangs hætte 100

Mangoolie 500 ml.

Mandelolie 2,5 L

Relax Complex 25 ml.

Slankende Complex 
25 ml.

Bander 100 x 200 cm
Plakat: 70 x 100 cm

Alle priser er eks moms. Priserne her på siden kan kun tilbydes
på workshops-dage. 
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