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ANTI-CELLULITE INTENSIVE SERUM:
INTENZÍVNA CIELENÁ LIEČBA
ODOLNEJ FIBRÓZNEJ CELULITÍDY

Toto unikátne sérum bolo expertmi vyvinuté špeciálne na tuhú ﬁbróznu celulitídu. Vysokokoncentrované prírodné
aktívne ingrediencie novej generácie účinne pôsobia hlboko v tkanive na nepoddajnú celulitídu. Chráni priamo
podporné vlákna, ktoré obklopujú adipocyty v koži, čo má maximálny efekt na zlepšenie elasticity pokožky. Aktívne
bojuje proti expanzii tukových buniek a zadržiavaniu tekutín. Cielene pôsobí na redukciu celulitídy a súčasne
zlepšuje elasticitu pokožky. Koža sa postupne zotaví, je opäť vláčna, vyhladená a zjednotená. Sérum v tekutej forme sa
rýchlo vstrebáva a maximálne podporí výsledok v dokonalej synergii s produktom Cream-in-Gel.
Základné pravidlo:
Sérum je nutné používať v kombinácii s produktom Cream-in-Gel
Sérum aplikujte ráno a večer krúživým pohybom.
Potom naneste Cream-in-Gel a obomi rukami stimulujte pokožku masážnou technikou rolovania tak, že kožu
jemne uchopíte medzi palec a prsty, masírujete smerom zvnútra von.
Tajomstvo úspechu:
Vysokokoncentrované zloženie aktívnych látok
Pre odstránenie odolnej celulitídy a uvoľnenie tuku v spojivovom tkanive obsahuje Cream-in-Gel pridanú aktívnu
zložku: posvätný lotos, ktorý má dvojaký účinok, aby produkt fungoval ešte účinnejšie.
Posvätný lotos: táto prírodná aktívna zložka znásobuje účinok, pôsobí priamo na ﬁbróznu celulitídu a súčasne
zjemňuje a vyhladzuje kožné tkanivo. Maximálne stimuluje elasticitu pokožky. Táto účinná zložka bohatá na
ﬂavonoidy preukázateľne pôsobí na uvoľňovanie tuku, čo má zásadný význam pre odstránenie nepoddajnej
celulitídy. Jeho originalita však spočíva v schopnosti zlepšiť elasticitu pokožky. Chráni architektúru kožných vláken
v priehradkách (septoch), aby sa zabránilo ich stuhnutiu.
VIDITEĽNÉ VÝSLEDKY:
Rozsah priehlbiniek: − 14 %*
Vyhladená pokožka: 100 %**
Redukcia nerovností: 95 %**
Menej viditeľná celulitída v stoji: 91 %**
Menšia celulitída pri stlačení: 87 %**
Modelácia postavy: 83 %*
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ANTI-CELLULITE CREAM-IN-GEL:
INTENZÍVNA CIELENÁ
LIEČBA CELULITÍDY

Tento krém v géle špeciﬁcky lieči všetky prejavy celulitídy – tukovej i opuchovej. Bráni vzniku celulitídy, znižuje
nadmernú expanziu adipocytov (tukových buniek), pôsobí proti zadržiavaniu tekutín a zlepšuje vzhľad pokožky.
Pleť je viditeľne hladšia a tonizovaná. Nevzhľadné priehlbinky miznú. Odvádza prebytočnú vodu z tela pre pocit
uvoľnenia. Jeho krémovo-gélová textúra sa rýchlo vstrebáva a zároveň poskytuje pocit sviežosti.
Základné pravidlo:
Cream-in-Gel sa musí používať v kombinácii so sérom.
Produkt nanášajte ráno a/alebo večer krúživým pohybom na problematické partie.
Potom obomi rukami stimulujte pokožku masážnou technikou rolovania tak, že kožu jemne uchopíte medzi palec
a prsty, masírujete smerom zvnútra von.
Tajomstvo úspechu:
Vysokokoncentrované zloženie aktívnych látok prírodného pôvodu, ktoré pôsobia synergicky
Morský rastlinný koral: uvoľňuje tuk a zamedzuje jeho ďalšiemu ukladaniu
Lístky horkého pomaranča (bohaté na bioﬂavonoidy): uvoľňujú tuk, odvodňujú a stimulujú telový obeh
Hnedé riasy: vyhladzujú pokožku a zamedzujú ukladaniu tuku
VIDITEĽNÉ VÝSLEDKY:
Rozsah priehlbiniek: − 14 %*
Vyhladená pokožka: 100 %**
Redukcia nerovností: 92 %**
Menej viditeľná celulitída v stoji: 86 %**
Menšia celulitída pri stlačení: 80 %*
LPG® MAXIMÁLNY ÚČINOK A DOKONALÝ POCIT RELAXÁCIE
Produkty Serum and Cream-in-Gel majú novú charakteristickú vôňu spoločnú pre celý rad. Výrazná identita
vône prináša nový zmyslový zážitok LPG®. Elegantná vôňa s ovocnými a kvetinovými tónmi mandarínky, čiernych
ríbezlí a sviežeho zeleného ovocia, ktoré sa rozvinú do kvetinového srdca jazmínu, ruže a pomarančových kvetov,
zakončené teplým základom santalového dreva a bieleho pižma.
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