endermoslim
ANTI-CELLULITE INTENSIVE SERUM:
INTENZIVNÍ CÍLENÁ LÉČBA
ODOLNÉ FIBRÓZNÍ CELULITIDY

Toto unikátní sérum bylo experty vyvinuto speciálně na tuhou ﬁbrózní celulitidu. Vysoce koncentrované přírodní
aktivní ingredience nové generace účinně působí hluboko v tkáni na nepoddajnou celulitidu. Chrání přímo podpůrná
vlákna, která obklopují adipocyty v kůži, to má maximální efekt na zlepšení elasticity pokožky. Aktivně bojuje proti
expanzi tukových buněk a zadržování tekutin. Cíleně působí na redukci celulitidy a současně zlepšuje elasticitu
pokožky. Kůže se postupně zotaví, je opět vláčná, vyhlazená a sjednocená. Sérum v tekuté formě se rychle vstřebává
a maximálně podpoří výsledek v dokonalé synergii s produktem Cream-in-Gel.
Základní pravidlo:
Sérum je nutné používat v kombinaci s produktem Cream-in-Gel
Sérum aplikujte ráno a večer krouživým pohybem.
Pak naneste Cream-in-Gel a oběma rukama stimulujte pokožku masážní techniku rolování tak, že kůži jemně
uchopíte mezi palcem a prsty, masírujete směrem zevnitř ven.
Tajemství úspěchu:
Vysoce koncentrované složení aktivních látek
Pro odstranění odolné celulitidy a uvolnění tuku v pojivové tkáni obsahuje Cream-in-Gel přidanou aktivní složku:
Posvátný Lotos, který má dvojí účinek, aby produkt fungoval ještě účinněji.
Posvátný Lotos: tato přírodní aktivní složka znásobuje účinek, působí cíleně na ﬁbrózní celulitidu a současně
zjemňuje a vyhlazuje kožní tkáň. Maximálně stimuluje elasticitu pokožky. Tato účinná složka bohatá na ﬂavonoly
prokazatelně působí na uvolňování tuku, což má zásadní význam pro odstranění nepoddajné celulitidy. Jeho
originalita ale spočívá ve schopnosti zlepšit elasticitu pokožky. Chrání architekturu kožních vláken v přepážkách
(septech), aby se zabránilo jejich ztuhnutí.
VIDITELNÉ VÝSLEDKY:
Rozsah dolíčků: -14 %*
Vyhlazená pokožka: 100 %**
Redukce nerovností: 95 %**
Méně viditelná celulitida ve stoje: 91 %**
Menší celulitida při stisku: 87 %**
Modelace postavy: 83 %*
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ANTI-CELLULITE CREAM-IN-GEL:
INTENZIVNÍ CÍLENÁ
LÉČBA CELULITIDY

Tento krém v gelu speciﬁcky léčí všechny projevy celulitidy, tukové i otokové. Brání vzniku celulitidy, snižuje
nadměrnou expanzi adipocytů (tukových buněk), působí proti zadržování tekutin a zlepšuje vzhled pokožky. Pleť je
viditelně hladší a tonizovaná. Nevzhledné dolíčky mizí. Odvádí přebytečnou vodu z těla pro pocit uvolnění. Jeho
krémovo-gelová textura se rychle vstřebává a zároveň poskytuje pocit svěžesti.
Základní pravidlo:
Cream-in-Gel musí být používán v kombinaci se sérem.
Produkt nanášejte ráno a/nebo večer krouživým pohybem na problematické partie.
Pak oběma rukama stimulujte pokožku masážní techniku rolování tak, že kůži jemně uchopíte mezi palcem a prsty,
masírujete směrem zevnitř ven.
Tajemství úspěchu:
Vysoce koncentrované složení aktivních látek přírodního původu, které působí synergicky
Mořský rostlinný korál: uvolňuje tuk a zamezuje jeho dalšímu ukládání
Lístky hořkého pomeranče (bohaté na bioﬂavonoidy): uvolňují tuk, odvodňují a stimulují tělní oběh
Hnědé řasy: vyhlazují pokožku a zamezují ukládání tuku
VIDITELNÉ VÝSLEDKY:
Rozsah dolíčků: -14 %*
Vyhlazená pokožka: 100 %**
Redukce nerovností: 92 %**
Méně viditelná celulitida ve stoje: 86 %**
Menší celulitida při stisku: 80 %*
LPG® MAXIMÁLNÍ ÚČINEK A DOKONALÝ POCIT RELAXACE
Produkty Serum and Cream-in-Gel mají novou charakteristickou vůni společnou pro celou řadu. Výrazná identita
vůně přináší nový smyslový zážitek LPG®. Elegantní vůně s ovocnými a květinovými tóny mandarinky, černého rybízu
a svěžího zeleného ovoce, které se rozvinou do květinového srdce jasmínu, růže a pomerančových květů, zakončené
teplým základem santalového dřeva a bílého pižma.
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