Seznamte se s
duem Repair Gel
i Thermo Active a
těšte se z výsledků!
Repair Gel
Kolagenový gel s opravnými, výživnými a regeneračními účinky. Obsahuje Biopeptide
Complex – silně koncentrovaný komplex peptidů z rybího kolagenu, a také samotný
kolagen. Jedná se o „kolagenovou bombu” ve formě suspenze, jejímž nosičem je hexagonální Nutrivi. Gel je obohacený o vitamín C, kyselinu mléčnou a biotin.

Jak působí?
• zpevňuje – gel zanechává na těle kolagenový film, který
napíná pokožku
• omlazuje, odstraňuje strie a nerovnosti pokožky
– stimuluje kůži k regeneraci a tvorbě vlastních
kolagenových vláken a elastinu
• hydratuje – peptidy a Nutrivi voda zvlhčují kůži zevnitř
a kolagen vytváří na pokožce film, který zabraňuje
transdermální ztrátě vody
• rozjasňuje – vitamín C společně s peptidy rybího kolagenu
zesvětluje pigmentové skvrny a vyrovnává barevný tón pleti

Jak ho používat?
Ráno – jako
napínající,
neviditelnou
„punčochu”

Večer – jako výživný
a regenerační zábal
- ideálně po aplikaci
peelingu nebo jiné
formě exfoliace

Thermo Active
Revoluční přípravek ve formě spreje. Kromě Biopeptide Complex obsahuje i Lipout™,
aktivní látku získanou z mořské řasy, která se díky dokázané účinnosti může stát alternativou pro invazivní kúry určené k redukci nadměrného tukové tkáně.

Jak působí?

Lipout™ – čistá forma
výtažku z jednobuněčné
řasy (Tisochrysis lutea) se
sjednoceným obsahem
xantofilů a bohatým
množstvím vícenásobně
nenasycených mastných
kyselin. Je schopna
transformovat buňky
tukové tkáně, které jsou
zásobárnou tuku, na
buňky aktivní spalující
tuk. Zpevňuje pokožku a
zvyšuje její elasticitu.

• aktivuje proces
spalování tuku v
podkožní tkáni, redukuje
nadměrné množství
tukové tkáně a formuje
postavu
• redukuje nepříjemnou
celulitidu, viditelně
vyhlazuje povrch kůže
• dokonale hydratuje
pokožku těla a zvyšuje
její elasticitu

Jak ho používat?
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Pravidelně!
1-2 krát denně
vmasírujte
energickými
pohyby do pokožky
stehen, zadečku,
břicha a ramen

28

Jako součást domácí
zeštíhlující kúry: do pokožky
předem očištěné pomocí
peelingu energicky vmasírujte
Thermo Active a následně
zabalte natřené části těla do
potravinářské fólie, zůstaňte 20
minut v teple. Po odstranění fólie
můžete do pokožky vmasírovat
hydratační zpevňující balzám
Perfect Body.

Před tréninkem
– vynikající
výsledky díky
dodatečnému
zvýšení tělesné
teploty

Efekt je viditelný již po 28
dnech pravidelného používání!

Účinnost přípravku byla potvrzena na základě in vitro a in vivo studií, provedených ve skupině
61 žen a mužů ve věku 18 až 60 let. Pravidelné používání Lipout™ po dobu 56 dnů:
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Duo Repair Gel a Thermo Active Body Spray používejte střídavě
podle potřeby a preferencí – např. ráno gel, večer nebo před
tréninkem sprej. Těšte se z výsledků!
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