
 Alqvimia oferuje dużo więcej niż ekskluzywny i 
wyjątkowo skuteczny 100% kosmetyk naturalny, 

chcemy abyś cieszyła się odczuciami sensorycznymi, 
które przenikają ciało i duszę,

 doświadczysz wielu  korzyści stosując się do 
naszego Alchemicznego auto-masażu opartego na 

trzech różnych technikach.
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Alchemia Urody
automasaż biustu 

Alchemia urody
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Alchemia Urody
automasaż biustu 



�
Masaż Królowej Matki

ze Wschodu
Ten rytuał powinien być wykonany przed położeniem się spać i na 

rozpoczęcie nowego dnia, codziennie przez pierwszy miesiąc 
pielęgnacji 

Alchemia Urody
automasaż biustu 



�
Usiądź w pozycji relaksacyjnej 
plecy wyprostowane
wyrównaj oddech 

Alchemia Urody
automasaż biustu 



�

Główne nerwy przywspółczulnego układu (*) znajdują się 
na twarzy w okolicach ust, dlatego wykonamy proste 
ćwiczenie, aby go uaktywnić, zamykamy usta, a następnie 
masujemy językiem wewnętrzną część ust, tak jak na 
rysunku, 36 razy najpierw w prawo, potem w lewo.
(*) odpowiada za układ hormonalny, takim masażem go uaktywniamy 

Alchemia Urody
automasaż biustu 



�
Niewielką ilość olejku 
Ujędrniającego Biust lub 
Powiększającego Biust w 
zależności od potrzeb 
nakładamy na lekko 
zwilżoną Wodą Różaną 
Alqvimia skórę biustu.

Alchemia Urody
automasaż biustu 

Niewielką 



�
Prawa dłoń spoczywa na 
prawej piersi, lewa 
dłoń spoczywa na lewej 
piersi, następnie 
wykonujemy powolny  
masaż powtarzając go 
12 razy tak jak to jest 
załączone na rysunku



�

Podwajamy prędkość i 
wykonujemy następne
12  razy.



�

Zwalniając wykonujemy 
12 obrotów bardzo 
delikatnych



�

Kończąc wykonaj 12 
obrotów uciskając 
znacznie mocniej.



�

Połóż dłonie w okolicach 
jajników i wykonaj masaż jak na 
załączonym obrazku 36 razy



�

Na zakończenie 
przełknij trzy razy ślinę 



�
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�
Uaktywnienie  energii Yin 

Masaż należy 
przeprowadzić przed snem 

przez miesiąc każdego 
dnia.



�

Główne nerwy przywspółczulnego układu (*) znajdują się 
na twarzy w okolicach ust, dlatego wykonamy proste 
ćwiczenie, aby go uaktywnić, zamykamy usta, a następnie 
językiem masujemy wewnętrzną część ust, jak na 
rysunku, 36 razy w prawo i 36 razy w lewo.
(*) odpowiada za układ hormonalny, takim masażem go uaktywniamy 



�
Usiądź w pozycji relaksacyjnej 
plecy wyprostowane 
wyrównaj oddech 



�
Niewielką ilość olejku 
Ujędrniającego Biust lub 
Powiększającego Biust w 
zależności od potrzeb 
nakładamy na lekko 
zwilżoną Wodą Różaną 
Alqvimia skórę biustu.



�
Połóż dłonie jak na rysunku 
prawa dłoń na lewej piersi, 
lewa dłoń na prawej piersi.



�
Następnie wykonujemy 
masaż 48 razy, 
koncentrując się na 
oddechu, spowalniając 
go i harmonizując.



�

Na zakończenie 
przełknij trzy razy ślinę 



�
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�
Masaż oczyszczający 

Czerwony Smok

��



��

Główne nerwy przywspółczulnego układu (*) znajdują się 
na twarzy w okolicach ust, dlatego wykonamy proste 
ćwiczenie, aby go uaktywnić, zamykamy usta, a następnie 
językiem masujemy wewnętrzną część ust, jak na 
rysunku, 36 razy w prawo i 36 razy w lewo.
(*) odpowiada za układ hormonalny, takim masażem go uaktywniamy 



�
Zamknij oczy, weź trzy 
głębokie oddechy 
zwracając uwagę na 
okolicę serca wyciszając 
ją. 



��
Niewielką ilość olejku 
Ujędrniającego Biust lub 
Powiększającego Biust w 
zależności od potrzeb 
nakładamy na lekko 
zwilżoną Wodą Różaną 
skórę biustu.



�

Wykonaj masaż prawego biustu 
dwanaście razy



�

Wykonaj masaż lewego biustu 
dwanaście razy



�
Następnie wykonaj masaż 
okolic jajników używając 
Sensuality Body Néctar  
ALQVIMIA  trzydzieści 
sześć razy



��

Na zakończenie 
przełknij trzy razy ślinę 



�

Usiądź i spojrzyj do 
swojego wnętrza, poczuj 
jak ciało wypełniło się 
światłem



�

... to sztuka transformacji ciała i duszy.

co to jest Alqvimia
... to coś więcej niż marka kosmetyków naturalnych

  To filozofia Życia

... luksus 100% kosmetyków naturalnych w zasięgu każdego

... profilaktyka zdrowia  i dobre samopoczucie

... nowa koncepcja pielęgnacji urody, oparta na poszukiwaniu 
równowagi pomiędzy ciałem i duszą

 jako jedności piękną zewnętrznego i wewnętrznego


