ODSTRANĚNÍ
CELULITIDY

Průměrné hodnoty redukce obvodu stehen, boků a břicha
Průměrný obvod stehen

Bylo zjištěno statisticky významné zlepšení elasticity kůže po
28 dnech používání Lipout™. Zlepšení nastalo na všech sledovaných částech těla, jak v povrchových, tak v hlubších vrstvách
kůže.

HYDRATACE

EXFOLIAČNÍ A ZEŠTÍHLUJÍCÍ RITUÁL
Hladká, pevná kůže, štíhlá postava

Elasticita hlubších vrstev

Průměrný obvod břicha (ženy)

Centimetry

změna R7 (%)

Elasticita vrchních vrstev

Průměrný obvod boků

Centimetry

ZEŠTÍHLENÍ

Změny elasticity vrchních a hlubších vrstev kůže

KÁVOVÁ ŘADA LARENS

Průměrný obvod břicha (muži)

Centimetry

ZPEVNĚNÍ

Lipout™ - je kompozice s obsahem Tisochrysis Lutea, jednobuněčné řasy se standardizovaným obsahem
xantofylů a s bohatým množstvím polynenasycených mastných kyselin. Lipout™ podporuje buněčné dýchání,
a energie získaná β-oxidací urychluje termogenezi a stimuluje proces hnědnutí v tukových buňkách - doslova
spaluje nahromaděný tuk v adipocytech, díky čemuž při pravidelném používání zeštíhluje, odstraňuje celulitidu a tvaruje postavu. Efekt je viditelný již po 28 dnech pravidelného používání. Účinnost Lipout™ byla
potvrzena výzkumem s použitím metod in vitro i in vivo.

Centimetry

VYHLAZENÍ

LIPOUT™ - STUDIE - SLEDOVÁNÍ ÚČINKŮ PŘÍPRAVKU LIPOUT™ PO DOBU 28 DNŮ.

změna R7 (%)

VÝSLEDKY PRAVIDELNÉ APLIKACE NA POKOŽKU

Změny elasticity vrchních a hlubších vrstev kůže (%), dosaženo s Lipout™
a placebo v D28 a D56 (konec studie) oproti D0 a placebo.
(*) Statisticky významný rozdíl (P <0.05).
Průměrné hodnoty redukce obvodu stehen, boků a břicha vyjádřené v centimetrech, dosažené po měsíci (D28) a dvou měsících (D56) používání Lipout™ a
placebo. Rozdíl v centimetrech mezi Lipout™ a placebo je uveden ve fialových
kruzích. Většina rozdílů je statisticky významná (* P <0.05).
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COFFEE SCRUB & MASK

THERMO BALM

Intenzivní zpevňující a zeštíhlující peelingová
maska na obličej a tělo.
EXFOLIACE

Jak se používá?

INK
NOV

A!

+

GREENE
COexFtrFacEt

Aplikujte na vlhkou pokožku
obličeje (krk, dekolt) a tělo,
masírujte krouživými pohyby,
vyhýbejte se oblasti očí. Nechte
na pokožce po dobu 3-5 minut,
poté opláchněte studenou
vodou. Pro dosažení nejlepších
výsledků doporučujeme
přípravek používat nejméně
dvakrát týdně.

VYHLAZENÍ
ZPEVNĚNÍ
HYDRATACE
ZEŠTÍHLENÍ

Sametový tělový balzám s podmanivou vůní kávy
Aktivuje proces termogeneze v podkožní tukové tkáni, redukuje její nadbytek
a znovu tvaruje postavu. Zeštíhlující efekt doprovází obnova správného tonusu,
pevnosti a elasticity kůže a vyrovnání její struktury.
Zelená káva - antioxidace, lipolýza - zeštíhlující a proticelulitidní účinek
Lipout™ - termogeneze - spalování tuku, zeštíhlující a proticelulitidní účinek
Biopeptide Complex - regenerace, hydratace, zmírnění podráždění
Ginkgo biloba - posílení kapilár
Vilín virginský - posílení kapilár, regenerace
Mandlový a olivový olej - elasticita, hydratace, výživa

Jak se používá?
Černá káva (arabica) - přírodní abrazivní složka + kofein - stimulace krevního oběhu,
lipolýza
Zelená káva - antioxidace, lipolýza - zeštíhlující a proticelulitidní účinek
Liporeductyl (kofein + karnitin + escin + výtažek z listnatce trnitého (Ruscus aculeatus)
+ výtažek z listů břečťanu popínavého (Hedera Helix) - proticelulitidní účinek,
zpevnění, posílení kapilár
Biopeptide Complex - regenerace, hydratace, zmírnění podráždění
Ginkgo biloba - posílení kapilár
Vilín virginský - posílení kapilár, regenerace

Pro nejrychlejší a nejlepší
výsledky používejte Thermo Balm
pravidelně. Doporučujeme
aplikovat denně, podle stavu
pokožky: jednou denně - večer,
nebo dvakrát denně - ráno
a večer.

HOME SPA S COFFEE SCRUB & MASK A THERMO BALM

Expresní procedura
KDYŽ SPĚCHÁTE

Balsam Thermo Balm použijte jako součást
zeštíhlující procedury s kávovým peelingem
Coffee Scrub & Mask. Začněte od exfoliačního
rituálu s kávovým peelingem Coffee Scrub
& Mask. Po jeho opláchnutí vmasírujte do
pokožky Thermo Balm.

Kompletní
procedura

10-15
min

30-45
min

KDYŽ MÁTE VÍCE ČASU
Vmasírujte Coffee Scrub & Mask a nechte ho působit na problematických
místech - stehnech, hýždích, břiše, ramenou, zabalte je na 30-45 min do
fólie (např. potravinové), zůstaňte v teple. Následně opláchněte zbytky
peelingu a energickými pohyby vmasírujte Thermo Balm.

