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Mi az a cellulit?

Cellulit

BODY SCULPT –
Cellulit kezelő termékcsalád

Otthoni ápolás
INTENSIVE SCULPTING SILHOUETTE

BODY SCULPT TERMÉKCSALÁD
– Kabinkezelés lépésről lépésre

A BODY SCULPT cellulit kezelő termékcsalád

INTENZÍV TESTKONTÚR JAVÍTÓ SZÉRUM

egy innovatív, a makacs narancsbőrre kifej-

„Sokkterápiás” kezelés gyors és

Kezdjük a kezelést a bőr kondicionálásával és megújításával,

lesztett testkontúr-javító kezelés, mely csök-

hatékony eredmény elérésé-

a Peeling Glyco-30 hámlasztó szérum segítségével. Vigyünk fel elegendő meny-

formulája

nyiségű hatóanyagot, hagyjuk hatni kb. 10 percen át, majd bőséges vízzel távolítsuk el.

bőr jellegzetes tüneteit a test teljes felületén.

olyan hatóanyagokat tartal-

1 Első lépés: a test ellazítása és az elme lecsendesítése. Tegyünk pár cseppet a nyugta-

Az örökletes tényezők, az ülő életmód, vala-

maz, melyek bizonyítottan na-

tó szérumból (REST FACTOR) a köldökcsakra területére, és kezdjük itt a masszázst,

hez.

kenti a zsírszövet vastagságát és a narancs-

mint a túlzott kalória bevitel a zsírsejtek felhalmozódásához és a zsírszövet megvasta-

Intenzív

rancsbőr elleni és ödéma-gátló hatással

hogy a vendég kellően ellazuljon. Ezután térjünk át a kiválasztó szervek stimulálására. Gyengéd nyomó mozdulatokkal haladjunk lefelé, végig a gyomor és a máj terüle-

rendelkeznek.

tén, majd fejezzük be a kezelést a vastagbél átsimításával.

godásához vezet, ezért az esztétikai problé-

Ezt követően, ugyanezzel a hatóanyaggal dolgozva masszírozzuk ki a gerincoszlop

mákat okozó, bőr alatt összegyűlt zsírcsomókat fel kell törni és el kell távolítani.

BODY SCULPT CELLULITE CREAM

mentén párhuzamosan futó izmok stressz okoz-

A BODY SCULPT anti-cellulit csomag termé-

BODY SCULPT CELLULITKEZELŐ KRÉM

ta csomóit. Miután a vendég már alaposan ella-

kei egy izorhamnetin nevű molekulát tartal-

Narancsbőr elleni krém, inno-

zult, oszlassuk el a bőrén a melegítő hatású

maznak. Ez mindmáig az egyetlen olyan is-

vatív hatóanyagának mole-

masszázs gélt, (WARM MASSAGE GEL) a hát

mert vegyület, amelyik képes megakadályoz-

kulái blokkolják a zsírszövet

ni az érett zsírsejtek kifejlődését, azáltal, hogy

őssejtjeinek

blokkolja az ős-zsírsejtek fejlődését, azaz már

A cellulit kialakulásának gyökerénél hat, így

alapjaiban gátolja a zsírszövet növekedését.

tartós és hatékony eredményt biztosít.

keletkezését.

teljes területén és a lábakon, majd gyengéden
masszírozzuk végig.
A már kezelt területeket fedjük le törülközővel,
hogy melegen tartsuk.

A BODY SCULPT anti-cellulit termékcso-

2 Második lépés: a cellulit kezelése. Vigyük fel

mag a zsírsejtek felhalmozódásának külön-

a BODY SCULPT BIOLOGICAL SOLUTION ha-

A cellulit vagy narancsbőr a bőr irha és bőr-

zódása mindenképpen fokozott kockázatot

alja rétegében felhalmozódott víz és zsírsej-

jelent.

böző szakaszaira hat:

ABDOMEN SCULPTING

tóanyagát a narancsbőrrel érintett területekre,

tek hatására kialakuló kötőszöveti elváltozás,

Dohányzás: A dohányzás miatt rengeteg ká-

• Serkenti a bazális lipolízist, meggyengítve

EMULSION

majd gyúró mozdulatokkal haladva kezdjük

amely az erek és a nyirokkeringés zavarához

ros szabad gyök keletkezik, szűkülnek a bőr-

vezethet.

ben a hajszálerek és károsodik a kötőszövet
kollagénszerkezete is.

HASFESZESÍTŐ EMULZIÓ

meg a masszázst, hogy feltörjük azokat a zsír-

• Fokozza a mozgás során vagy stresszhely-

Speciális emulzió a has körüli

csomókat, amik a cellulit tipikus göbös-dudoros

zetben képződött adrenalin által indukált

zsírszövet duzzadtságának csök-

tüneteit okozzák. Alternatív kezelésként alkal-

lipolízist.

kentésére. Karcsúsító formulája

mazhatunk hidro-elektroforézist is. Ehhez hasz-

cupuacu vajjal dúsított.

náljuk a IONTO MESO+ készülékét vagy egy

ezáltal a triglicerideket.

A cellulit a nők 95%-át érinti, az elhízással

Ülő életmód: A mozgáshiány a vérkeringés

küzdőket és a karcsúbb testalkatúakat egya-

lelassulásához vezet.

ránt.

Napfény: A túlzásba vitt napozás károsíthat-

A férﬁaknál is megjelenhet a narancsbőr, fő-

ja a kollagén rostokat és dehidratáltságot is

• Megelőző hatás gyanánt megakadályozza

leg a hasi és lágyéki részeknél (úgynevezett

okozhat, amitől a narancsbőr még inkább

az adipogenézist, azaz a zsírsejtek kifejlődését.

hasi lipodisztróﬁa). Mivel a férﬁak hormon-

szembetűnővé válik.

háztartása teljesen más, mint a nőké, ezért

Hormonok: A hormonok kémiai vegyületei

náluk a narancsbőr szerkezete és tünetei is

szabályozzák a szervek működését, gyorsít-

• Érzelmi állapotunk direkt módon hat
a szervezetünk működésére.

a negatív pólust használjuk, és kövessük a gyár-

FIRMING STRETCH MARKS EMULSION
EMULZIÓ FESZESÍTÉSRE
ÉS STRIÁK KEZELÉSÉRE
Speciális emulzió, melyet a striák

STRESSZ és a CELLULIT

tó kezelési útmutatását.
visszatartott folyadék elvezetése, hogy a testtérfogat csökkentjen. Vigyük fel a melegítő hatású masszázs zselét (WARM MASSAGE GEL)
elsősorban a fenék, a combtő és a has területé-

Az érzelmi megrázkódtatás, stressz rombolja

neteinek enyhítésére fejlesztet-

re, hogy a hideg narancsbőrös részeket aktivál-

Székrekedés: A krónikus székrekedés növeli

az immunrendszerünket. Az aggódás, de-

tek ki. Lifting hatású multivita-

juk, mivel ezeken a területeken van a legtöbb

a cellulitra való hajlamot, mivel felszaporod-

presszió és kimerültség felborítja az anyag-

minos formulája cupuacu vajat

zsíros beszűrődés. Ezt követően stimuláljuk

is tartalmaz.

Stressz: A stressz kortizont termel, és ez

hat.

a hormon fokozza az étvágyat.

nak a vérben a méreganyagok.

cserénket és zavart okoz a keringésünkben,

Cukorbetegség: A diabétesz miatt megnő

ezáltal kedvez a cellulit kialakulásának.

sunk bele a hatóanyagba, majd teljes hosszában

a vércukorszint, és mivel nehezebb a cukor

A mai modern élethelyzetek, mint pl. a zsú-

nyomkodjuk vele végig a lábszár és a combok

halmozódása fokozódik és ez kedvez a na-

felszívódása, súlyosbodik a narancsbőr is.

folt nagyvárosokban való autózás, veszeke-

BUST SCULPTING EMULSION

rancsbőr kialakulásának.

Táplálkozás: A túlzott tápanyagbevitel elő-

dés a főnökkel, a gyermeknevelés gondjai

MELLFESZESÍTŐ EMULZIÓ

Dehidratáltság: Nagy mennyiségű folyadék-

segíti a folyadék visszatartást és az elégtelen

vagy a házimunkával járó kötelezettségek

Lifting hatású speciális emulzió,

a vese meridiánját. Ehhez egy ﬁnom kefét márt-

középső szakaszát és a far területét.
deg hatású masszázs zseléből (COLD MASSAGE

bevitelre van szükség ahhoz, hogy a szerve-

vérkeringést, így a cellulit kialakulásában

mind hozzájárulnak a stresszhez. Minél több

mely természetes módon simít-

GEL) és körkörös mozdulatokkal végezzünk nyi-

fontos tényezőt jelent.

stressz ér minket, annál nagyobb az esélye

ja ki és tonizálja a mell területé-

rokmasszázst, hogy a felgyülemlett folyadékot

vetek közti ödéma kialakulásához vezet.

Genetikai hajlam: Nagyobb az esélye a cel-

a cellulit képződésének.

nek bőrét. Shea vajjal dúsított

kivezessük a szövetekből és ezáltal csökkenje-

Súlyfelesleg: Az elhízás nem egyértelmű oka

lulit kialakulásának, ha a családtagoknál hal-

Nevessünk többet és intsünk búcsút a na-

formulája nem tartalmaz növé-

nek a lábak és a has ödémás tünetei.

a cellulit kialakulásának, de a zsír felhalmo-

mozottan fordult elő.

rancsbőrnek!

nyi hormonokat.
Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!
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4 Végezetül, vigyünk fel egy adagot a bőrre a hi-

zetünk ne tartsa vissza a vizet, mert ez a szö-

8
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3 Harmadik lépés: zsírégetés és a szövetek közt

kezelésére, és a petyhüdtség tü-

ják vagy lassítják a test anyagcseréjét.

Az elhanyagolt cellulit idővel krónikussá vál-

Életkor: Ahogy idősödünk, a zsírsejtek fel-

hagyományos galvanikus berendezést. Mindig

ridek képződését étkezés után.

kialakulásának megelőzésére/

eltérőek, de a következményei őket is sújtják.

Cellulit...
Mi okozza a kialakulását?

• Meggátolja a lipogenézist, azaz a triglice-

1

4

9

