Nagyon fontos tudnivalók!
A Bódi hajápoló termékek koffeint tartalmaznak, mely vérbőséget okoz, ezáltal egészséges
erőteljes hajnövekedést eredményezhet. A bőséges vér és oxigén ellátás életerőt hoz létre!
A Bódi hajsampon a pórusokban lerakódott faggyút, illetve zsírmaradványokat feloldja és
eltávolítja. Ezáltal a fejbőrünk megfelelő oxigénhez jut. Az oxigén és a koffein
(vérbőség/tápanyag) képes az alvó, gyenge hajhagymákat aktív állapotba hozni, ébreszteni.
Az eredmény: Élő, erőteljesen növekedő, szép, dús haj.
A Bódi hajápoló termékek használatával kétszer-háromszor gyorsabban nő a haj. Tehát egy év
alatt akár 25 – 36 cm hajhossz érhető el!
A Bódi hajápoló termékek használatával elérhető, hogy az őszülés lelassuljon, mert az új
hajszálak eredeti színében nőhetnek vissza!
Hajzatunk, szőrzetünk a legfontosabb érzékszervünk. Jelzi a hideget, meleget, a szelet, sőt még a
magasságot is, hogy a fejünket ne verjük be minden akadályba.
Ezen felül a hajunk, mint antenna is funkcionál. Anyukák, akik hosszú hajjal rendelkeznek, jobban
érzik, hogy babájuknak mire van szükségük.
Érdekesség: a tenyerünkön vagy a talpunkon nincs sem haj sem szőr. Emberek, akik sokat
tartózkodnak mínusz fokokban, ezen végtagokon tapasztalnak elfagyásokat!
Gondolta volna, hogy milyen fontos a szőrzetünk és hajzatunk?
A hajból sok minden kiolvasható, pl. a DNS-ünk, amiben minden adat megtalálható
személyünkről!
Hajunk, szőrzetünk egy nagyon speciális szűrőként működik. Véd az ártalmas sugaraktól, a
levegőben szálló bacilusoktól, baktériumoktól, nehézfémektől.
Ezért is fontos a hajunk és szőrzetünk megfelelő tisztítása és ápolása!
A hajhullás azt mondják, nem fáj! Sajnos a haj hiánya sok problémát okoz, ezzel sokan
nincsenek tisztában. Lelkileg mindenképpen megviseli személyünk, önbizalmunk és érzelmi
rendszerünket.
Bőrünk a legnagyobb szervünk, ezért nagyon fontos a megfelelő tisztítása, ápolása és
kényeztetése. Például, ha izgulunk izzadunk. Stressz helyzetben is izzadunk. Vedlünk, mert
bőrünket folyamatosan meg újítjuk. Tehát a bőrünk, különös eljárást érdemel, mert a hajszálerek
sokasága, ideg rendszerünk, meridián hálózatunk és érzelmünk rendszere, égészségünk egyik
legfontosabb kulcsa! Tegyen meg mindent, hogy kulcsa mindig használható legyen.
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