Spoznajte duo
Repair Gel i Thermo
Active a tešte sa 		
z výsledkov!
Repair Gel
Kolagénový gél s nápravným, výživným a regeneračným účinkom. Obsahuje Biopeptide Complex – silne koncentrovaný komplex peptidov z rybieho kolagénu, a tiež samotný kolagén. Jedná sa o „kolagénovú bombu” vo forme suspenzie, ktorej nosičom
je hexagonálna Nutrivi voda. Obohatený o vitamín C, kyselinu mliečnu a biotín.

Ako pôsobí?
• spevňuje – gél zanecháva na tele kolagénový film,
ktorý napína pokožku
• omladzuje, odstraňuje strie a nerovnosti pokožky
– stimuluje kožu k regenerácii a tvorbe vlastných
kolagénových vlákien a elastínu
• hydratuje – peptidy a Nutrivi voda zvlhčujú kožu
zvnútra a kolagén vytvára na pokožke film, ktorý
zabraňuje transdermálnej strate vody
• rozjasňuje – vitamín C spolu s peptidmi z rybieho kolagénu
zosvetľuje pigmentové škvrny a vyrovnáva farebný tón pleti

Ako ho používať?
Na deň, ako
napínajúcu,
neviditeľnú
„pančuchu”

Na noc, ako výživný
a regeneračný zábal
– ideálne po aplikácii
peelingu alebo inej
forme exfoliácie

Thermo Active
Revolučný prípravok vo forme spreju. Okrem Biopeptide Complex obsahuje aj
Lipout™, aktívnu látku získanú z morskej riasy, ktorá sa vďaka dokázanej účinnosti
môže stať alternatívou pre invazívne kúry určené na redukciu nadmerného tukového
tkaniva.

Ako pôsobí?

Lipout™ – čistá forma
výťažku z jednobunkovej
riasy (Tisochrysis lutea)
so zjednoteným obsahom
xantofilov a bohatým
množstvom viacnásobne
nenasýtených mastných
kyselín. Je schopná
transformovať bunky
tukového tkaniva, ktoré
sú zásobárňou tuku, na
bunky aktívne spaľujúce
tuk. Spevňuje pokožku
a zvyšuje jej elasticitu.

• aktivuje proces
spaľovania tuku
v podkožnom tkanive,
redukuje nadmerné
množstvo tukového
tkaniva a formuje postavu
• redukuje nepríjemnú
celulitídu, viditeľne
vyhladzuje povrch kože
• dokonale hydratuje
pokožku tela a zvyšuje jej
elasticitu

Ako ho používať?
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Pravidelne!
1-2 krát denne
vmasírujte
energickými pohybmi
do pokožky stehien,
zadočku, brucha
a ramien
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Ako súčasť domácej
zoštíhľujúcej kúry: do pokožky
vopred očistenej pomocou
peelingu energicky vmasírujte
Thermo Active a následne
zabaľte natreté časti tela do
potravinárskej fólie, zostaňte 20
minút v teple. Po odstránení fólie
môžete do pokožky vmasírovať
hydratačno-spevňujúci balzam
Perfect Body.

Pred
tréningom
– vynikajúce
výsledky vďaka
dodatočnému
zvýšeniu telesnej
teploty

Efekt je viditeľný už po 28 dňoch
pravidelného používania!

Účinnosť prípravku bola potvrdená na základe in vitro a in vivo štúdií, uskutočnených v skupine 61 žien a mužov vo veku 18 až 60 rokov. Pravidelné používanie Lipout™ po dobu 56 dní:
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Duo Repair Gel a Thermo Active Body Spray používajte striedavo
podľa potreby a preferencií – napr. ráno gél, večer alebo pred
tréningom sprej. Tešte sa z výsledkov!
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