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CELLULITIS HERBAMEDICUS żel 500 ml
 

Cena: 78,85 PLN

Opis słownikowy

Producent HERBAMEDICUS

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

CELLULITIS HERBAMEDICUS żel 500 ml

 Cellulitis jest unikalnym 4-stopniowym preparatem w formie żelu o wysokiej zawartości substancji bioaktywnych z wyciągów z 18
gatunków ziół i roślin. Substancje aktywne powodują lokalne zagrzewanie i ukrwienie tkanki, co zwiększa intensywność przemiany
materii i wspomaga degradację komórek tłuszczowych. Dzięki masażowi dochodzi do wzrostu elastyczności, zanikania drobnych blizn i
wygładzania skóry. Aromat użytych olejków eterycznych stymuluje, działa jako afrodyzjak i reguluje krążenie.

 

Wskazania 

CELLULITIS zawiera 18 ekstraktów ziołowych oraz roślinnych, o których wiadomo, że:

- wspomagają degradację niepotrzebnego tłuszczu

- poprawiają elastyczność i jędrność skóry

- usprawniają przekrwienie i wyżywienie skóry

- usuwają nagromadzone toksyny
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Działanie 

Aplikacja wspólnie ze zrównoważoną kombinacją substancji bioaktywnych działa czterostopniowo:

Rozgrzanie i przekrwienie skóry pobudza mikrocyrkulację krwi, poprawia przemianę materii w danym obszarze, i w ten sposób lepiej go
odżywia.

Stymulacja systemu limfatycznego ułatwia wydzielanie toksyn, i w ten sposób chory obszar czyści się od niepożądanych substancji
odpadowych.

Przyśpieszenie i wsparcie metabolizmu energetycznego w komórkach tłuszczowych wspomaga degradację niepotrzebnego tłuszczu.

Rozpuszczenie małych blizn, spowodowanych obumarciem komórek tłuszczowych, które „wciągają” powierzchnię skóry i w ten sposób
tworzą profil nerwowy skóry, efekt zwany „pomarańczową skórką”

 

Sposób użycia 

Stosować 2 do 5 razy dziennie. Po naniesieniu na dotknięte miejsca (uda, biodra, pośladki, brzuszek, ramiona) intensywnie wmasować.
Aby zwiększyć skuteczność kuracji, należy masować strefy dotknięte cellulitem chwytając i ugniatając skórę oraz ćwicząc. Proszę
zwiększyć ilość przyjmowanych płynów w ciągu dnia (woda, woda mineralna). Mieszanka wykazuje silne działanie zagrzewające.

 

Skład 

Cynamon, Alga czerwona, Drzewko kawowe, Tea-hydroiodide, Jałowiec, Skrzyp polny, Oczar wirginijski, Bluszcz pospolity, Beta-glukan,
Porzeczka czarna, Rozmaryn, Tymianek, Witamina E, Karnityna, Koper Włoski, Ruszczyk kolczasty, Kwiat kasztanowca, Tarczyca
bajkalska.
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