Poznaj duet
Repair Gel
+ Thermo Active
i ciesz się efektami!
Repair Gel
Żel kolagenowy o właściwościach naprawczych, odżywczych i regenerujących. Zawiera silnie skoncentrowany kompleks peptydów kolagenu rybiego Biopeptide Complex oraz kolagen. To „bomba kolagenowa” w zawiesinie, której nośnikiem jest heksagonalna woda Nutrivi. Wzbogacony o witaminę C, kwas mlekowy i biotynę.

Jak działa?
• ujędrnia – żel pozostawia na ciele napinającą 		
skórę powłoczkę kolagenową
• odmładza, niweluje rozstępy i nierówności skóry –
stymuluje skórę do regeneracji i tworzenia własnych
włókien kolagenu i elastyny
• nawilża – peptydy i woda Nutrivi działają nawilżająco
od wewnątrz, kolagen tworząc siateczkę na powierzchni
skóry, zapobiega transdermalnej utracie wody
• rozjaśnia – witamina C wraz z peptydami kolagenu rybiego
rozjaśniają przebarwienia, wyrównują koloryt skóry

Jak stosować?
Na dzień, żel
zadziała jak
napinająca,
niewidzialna
„pończocha”

Na noc jako odżywczy i
regenerujący kompres –
najlepiej po zastosowaniu
peelingu czy innej formy
eksfoliacji

Thermo Active
Rewolucyjny preparat w formie spray’u. Prócz Biopeptide Complex zawiera Lipout™,
składnik aktywny pozyskany z morskiej algi, który dzięki swojej udowodnionej skuteczności może stać się alternatywą dla inwazyjnych kuracji redukujących nadmiar
zgromadzonego tłuszczu.

Jak działa?

Lipout™ – to czysta
postać ekstraktu z
jednokomórkowej algi
(Tisochrysis lutea) bogatej
w wielonasycone kwasy
tłuszczowe, z ujednoliconą
zawartością ksantofili.
Zdolny do
transformowania
tkanki tłuszczowej
magazynującej tłuszcz do
tkanki aktywnie spalającej
tłuszcz. Wykazuje działanie
ujędrniające skórę.

• aktywuje proces
spalania tłuszczu
w podskórnej tkance
tłuszczowej, redukuje
jej nadmiar i poprawia
kształt sylwetki
• redukuje uciążliwy
cellulit, widocznie
wyrównuje
powierzchnię skóry
• doskonale nawilża
i uelastycznia skórę ciała

Jak stosować?
20

Regularnie!
1-2 razy
dziennie wmasuj
energicznymi
ruchami w skórę
ud, pośladków,
brzucha czy ramion

28

Przed
treningiem:
świetne
rezultaty dzięki
dodatkowemu
podniesieniu
temperatury ciała

Efekt zauważalny jest już po 28
dniach systematycznego stosowania!

Jako element domowego
zabiegu wyszczuplającego:
w skórę oczyszczoną
peelingiem, energicznie wmasuj
Thermo Active, następnie owiń
posmarowane ciało spożywczą
folią stretch i pozostaw w cieple
na 20 minut. Po zdjęciu folii
możesz wsmarować w skórę
balsam nawilżająco-ujędrniający,
np. Perfect Body marki LARENS.

Skuteczność Lipout™ została potwierdzona badaniami in vitro oraz in vivo na grupie 61 kobiet
i mężczyzn pomiędzy 18 a 60 rokiem życia. Systematyczne stosowanie Lipout™ przez 56 dni:
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Duet Repair Gel i Thermo Active Body Spray stosuj naprzemiennie:
w zależności od potrzeb i upodobań – np. rano żel, wieczorem lub
przed treningiem spray. Ciesz się z efektów!
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