
Ez a selymes hatású krém a megereszkedett 
bőrt veszi célba. A bőr tápláltabb, erősebb, 
feszesebb lesz a kontúrvonalak élesebben 
látszanak.
Köszönhetően az olajmentes formulának,
közvetlenül a krém használata után már 
azonnal felöltözet 

Selymes feszesítő 
krém

Megereszkedett bőr ellen

A kezelés lágyítja a felső hámréteget és 
komplex bőrfeszesítést eredményez.
Az olaj fenntartja a bőrfelület rugalmasságát
és telítettségét, megelőzve ezzel az új striák 
kialakulását. Bőrét minden használat után 
kellemes illatúvá varázsolja.

Feszesítő olaj
Feszesítő hatás

Feszes, megemelt bőr  81%2

Feszes Bőr 90%6

Táplált bőr 70%6

Újraértelmezett testvonalak           81%2

A NŐK VÉLEMYÉNYE

A NŐK VÉLEMÉNYE

AKTÍV HATÓANYAGOK

AKTÍV HATÓANYAGOK

Exklúzív Feszesítő Komplexum (Alaria 
Esculenta Alga + Silicon Derivative + 
Centella Asiatica) + Pea Peptides + 
Chondrus Crispus Alga

Alaria Esculenta Alga + Silicon 
Derivative + Argán Olaj + Grépfruit-
mag Olaj + Vitamin E

FESZESÍTÉS
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A Termo-aktív alakformáló gél a zsíros, narancsbőr szöveteket 
veszi célba. Melegítő hatásával, javítja a zsírbontást azáltal, hogy 
vérbőséget okoz és lazítja a szöveteket. Mivel nem ragacsos,
azonnal felszívódik, így a használata után azonnal felöltözhet.

T-ktív Alakformáló  Gé
Zsírlerakódás ellen

AKTÍV HATÓANYAGOK
Exklúzív Alakformáló Komplexum (Fucus Vesiculosus Alga

+ Koffein + Suaeda Maritima) + White Lotus + Esszenciális 
Citrus Olaj

1 A résztvevők 71%-ánál volt megfigyelhető 
17 vizsgált 56 nap után napi 2 szer alkalmazva 
3 A résztvevők 68%-ánál volt megfigyelhető, 
19 vizsgált 28 nap után napi 2 szer alkalmazva
Átlagos veszteség: 19%. - 4 Centiméter a 17 jelentkezőből derékon mérve 56 nap használat után naponta két alkalommal. 

A karcsúsító, hámlasztó szappan úgy dol-
gozik, mint egy érdes masszázskesztyű, eltá-
volítja a bőr szennyeződéseit és elősegíti a 
sejt regenerálódást. Az elhalt sejtek eltá-
volítása egy fontos lépés az epidermis 
előkészítésében, mielőtt felvinnénk az alak-
formáló koncentrátumot. 

Karcsúsító
Hámlasztó Szappan

AKTÍV HATÓANYAGOK
Exklúzív Alakformáló Komplexum
(Fucus Vesiculosus Alga + Koffein + 
Suaeda Maritima) + Chondrus Crispus 
Alga Por

Kipróbált hatékonyság
EFFECTIVENESS

Egyértelműen csökkenteti a 

narancsbőr jelenlétét3
Legjobb  eredmény

Narancsbőr csökkenés

Térfogatvesztés

a nőknek

átlagosan

a nőknek

68%3

77%5

-1,6 cm4

. nap0. nap

ALAKFORMÁLÁS 
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Finomabb tapintású bőr


