Trænger din krop til
ekstra pleje?
Din krop har brug for fugt og fedt.
Læs mere her!
Decubal
indeholder
hverken parfume,
farvestoffer eller
parabener!

tips

Decubal body lotion - 16% fedt
Hvis du oplever områder på kroppen, der føles
fedtet, når du anvender din kropscreme, anbefaler
vi, at du på disse områder anvender Decubal body
lotion, der indeholder mindre fedt.
Decubal repair cream - 70% fedt
Brug Decubal repair cream til de ekstra udsatte,
skadede, sprækkede, røde og irriterede områder på
huden.
Brug repair cream til huden er helet og forebyg
herefter med daglig pleje f.eks med Decubal original
clinic cream.
Decubal shower & bath oil - 47% fedt
Er det daglige brusebad lig med tør og irriteret
hud, så brug denne badeolie som familiens
vaskeprodukt.
Kan også med fordel anvendes i badekarret.

- til brug af
Decubal shower & bath oil
For at huden på kroppen får
mest muligt ud af din creme, er
det en god idé først at fjerne de
døde hudceller.
Brug f.eks. en skrubbehandske
i badet sammen med Decubal
shower & bath oil. Det fjerner
effektivt de døde hudceller, og
sætter samtidig gang i blodomløbet, så du får renset affaldsstoffer og ophobet vand
ud af kroppen.
Sådan gør du: Skrub i store
cirklende bevægelser på låret
og kroppen nedefra og op imod
hjertet. På overarmen skrubber
du nede fra albuen og op imod
hjertet. Til ryggen kan du bruge
en hampstrop.

HUSK
Decubal 2 in 1
sun spray
- plejer din hud
og beskytter
samtidig mod
solens
skadelige
stråler!
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Decubal original clinic cream - 38% fedt
Her er cremen, der kan bruges fra top til tå af både
børn og voksne. Decubal original clinic cream er
udviklet til sart og tør hud og bruges forebyggende
og plejende hver dag.

- til brug af
Decubal kropscremer
Smør cremen på lige efter
badet, mens huden stadig er
fugtig, så trænger den lettere
ind i huden.

