
CANDLE 
MASSAGE THERAPY

Sofri massagekaarsen 
Voor haar en voor hem ...

Selecteer volgens stemming of behoefte:

 SOFRI Massagekaars ENJOY 
 met een fruitige geur, die het bewustzijn stimuleert. 

 SOFRI Massagekaars RELAX 
 met een tedere poederige geur, die zacht kalmeert.

 SOFRI Massagekaars FOR MAN 
 met een heerlijke pittige geur, 
 speciaal voor de verzorgingsbewuste man.

Beleef een unieke massage ervaring!
Geniet van een exclusieve ontspannende behandeling met de SOFRI  
Candle Massage. De SOFRI Massagekaars is een cosmetische kaars met een 
laag smeltpunt en biedt u een hoogwaardige lauwe massageolie die de 
huid verzorgt, de zinnen verwent en het zenuwstelsel ontspant.

De SOFRI Massagekaarsen verspreiden een aangename en heilzame  
aromatische geur en zijn samengesteld uit hoogwaardige plantaardige 
oliën, kokosnootolie en bijenwas.  



Laat het heldere licht en de verzorgende wasdruppels van de kaars uw huid 
aangenaam warm beroeren en u welzijn en genoegen schenken. 

De combinatie van de weldaad van het licht, de geuren en de kostbare oliën 
laten spanningen en blokkades verdwijnen. 
U komt weer in uw centrum en in uw kracht. U voelt zich ongelooflijk wel.
Uw lichaamshuid is goed doorbloed, schitterend zacht en verzorgd.

Ervaar bewust hoe de verzorgende ingrediënten uw huid verwennen en  
de geur uw geest ontspant.

SOFRI CANDLE MASSAGE: professionele massages
SOFRI Candle Light Massage, uitgevoerd door professioneel geschoolde en  
liefdevolle handen die zacht en doeltreffend uw lichaam beroeren en de  
energiepunten activeren, laten u de alledaagse sleur vergeten.

SOFRI CANDLE MASSAGE: home wellness bij u thuis
SOFRI Candle Massage voor uzelf of als een verwenritueel met uw partner.
“Wellicht na een candle light dinner” of als een uniek geschenk…

Gebruiksanwijzing:
Steek de kaars aan. Na ca. 15 minuten smelten de natuurlijke 
oliën en de was. Kijk in het licht. Ruik, beleef en ervaar de aan-
gename, heilzame aromatische geur. 

Giet voorzichtig de warme olie in uw handpalm. Breng de aange-
name warme olie op het lichaam aan en masseer deze zacht in.

Tip: wanneer de massage kaars is opgebruikt kan u het Sofri glas 
als een decoratief theelicht gebruiken.

Zo mooi kan uw leven zijn.
Met SOFRI! Uw SOFRI specialiste zal u graag adviseren:

Wijerdriesstraat 44, B - 3600 Genk 
T: (+0032) (0)89 36 71 11 
E: info@axelle.be 

www.axelle.be
www.sofri.be

Exclusief distributeur Benelux


