
BODY
SCULPT
Napredni program za nego proti 
celulitu in oblikovanje telesa.

Body Sculpt Destock

Body Sculpt program je rezultat novih 
naprednih aktivnih sestavin, ki jih 
uporabljajo v modernem pristopu 
intenzivne nege telesa. Je program 
s katerim zadovoljimo tudi najbolj 
zahtevne stranke, ki si želijo takojšnje 
vidne rezultate.

INTENSIVE SCULPTING SILHUETE
Intenzivna nega za zmanjšanje celulita v ampulah

Šok terapija za hitro zmanjšanje celulita, ki pokaže 
takojšnje rezultate. Intenzivna formula združuje 
priznane anti-celulitne in drenažne sestavine. Ni 
priporočeno za nosečnice, doječe matere in vse, ki 
so preobčutljivi na kofein.

TIP KOŽE: Namenjeno za vse tipe kože prizadete s 
problemom celulita in zastojem vode.

AKTIVNE SESTAVINE: Dandelion MT 5%, kofein in 
njegovi derivati  3%, karnitin 3%, Ruscus (Ruscus 
aculeatus), zlata rozga (Solidago virgaurea), limona 
(Citrus limon), Lotus (Nelumbium speciosum) 

UPORABA: Vsak dan nanesite eno ampulo na čisto kožo na področje celulita ali zastoja, to 
ponavljajte 15 dni zaporedoma. Ampulo masirajte dokler se popolnoma ne vpije v kožo.  
Vsebuje kofein in njegove derivate. 

PAKIRANJE: ampule 15x5ml

COOLING & DRAINING GEL
Hladilni gel za utrujene in otečene noge 

Hladilni in drenažni gel za noge, od gležnjev do stegen.
Hladilni gel je izdelan iz ledeniških voda (Norveška), ki takoj pomiri težke 
boleče noge in omili otekanje.

AKTIVNE SESTAVINE: Bogata formula vsebuje rastlinske (Blue Lotus) in 
morske sestavine (rdeča alga Palmaria palmata) ter balzamična esencialna 
olja, ki zmanjšujejo oteklost ter ustvarijo tonus na koži.

UPORABA: Pazite, da proizvod ne pride v oči, roke morate umiti po 
vsaki uporabi. Ker vsebuje nekaj alkohola, se lahko koža delno izsuši po 
dolgotrajni uporabi. Vlažilni losijon bo to preprečil, v primeru reakcije 
takoj prenehajte z uporabo in sperite z mrzlo vodo in milom.

Pakiranje: 250ml tuba.
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OIL & TONIC NIGHT
Oljni tonik, koncentrat za nočno nego proti celulitu. 

Delovanje: 
Dvo fazni nočni koncentrat vsebuje specifično formulo »STOP 
NOCTURNIN«; ustavlja tvorjenje proteina, ki je odgovoren za 
akumulacijo maščobe preko noči. 
Zmanjša pomarančen videz kože in preoblikuje postavo medtem, 
ko spite. 
Aktivne substance:
plankton ekstrakt, pink poper, kofein, karnitin.

UPORABA: Proizvod pred nanosom dobro pretresite. Uporabe 
ne priporočamo nosečnicam, doječim mamicam in
ljudem, ki so občutljivi na sestavino kofein.

Pakiranje: 150ml na pumpico

SILHOUETTE REMODELLING MUD
Dopolni anti-celulitno nego & izboljša rezultat!

Delovanje: Obnovitveno, re-mineralizacijsko blato za telo 
v obliki pilinga. Vsebuje termalno vodo, organsko blato, 
encimske luščilce in vulkanski pesek.
Proizvod je bogat z SuaedaMaritima ekstraktom in 
organskim ogljem, ki spodbudi preoblikovanje telesa in 
ima prečiščevalni učinek na koži.

Aktivne sestavine: organsko blato iz Beloruskega 
jezera, termalna voda iz južne Francije, vulkanski pesek 
iz Islandije, ekstrakt rastline Suaeda Maritima, organsko 
oglje in encimski luščilci.

UPORABA: 
Nanesite večjo količino na trebuh, stegna in zadnjico 
s krožno masažo. Pričnite na stegnih in se počasi 
premikajte proti trebuhu, posvetite se področju, kjer je 
opazen celulit. Nato pustite delovati 3 minute tako, da se 
ves čas masirate z navlaženimi rokami. 
Odstranite s toplo vodo pod tušem. Proizvod 
uporabljajte 1-2 krat tedensko.

Pakiranje:  200ml tuba

DRAINING ANTICELLULITE GEL
Drenažni anti-celulitni gel

Nega za edemični celulit, ki nastaja pretežno zaradi zastoja vode.

Delovanje:
• proti celulitu 
• proti zastajanju vode
• zmanjšuje obseg in zatekanje
• poudari telesne konture
• osvežilna formula, brez dodanega kofeina, zato je gel primeren tudi za 

nosečnice, doječe mamice in ljudi, ki so preobčutljivi na kofein

Aktivne substance:
• ekstrakt zelene kave
• zeliščni čaj Mate 
• zlata rozga 

UPORABA: Proizvod nanašajte zjutraj in zvečer z nežnimi masažnimi gibi 
dokler se popolnoma ne vpije v kožo. 

Pakiranje: 200ml na pumpico

STUBBORN AREAS ANTICELLULITE CREAM
Anticelulitna krema za trdovratni celulit

Nega za področje trdovratnega celulita, ki nastaja kot posledica 
kopičenja maščob.

Delovanje:
• anti-celulitna krema za trdovraten celulit
• izboljšuje videz pomarančne kože 
• stimulira izločanje podkožnega maščevja
• formula vsebuje malinove ketone, ki pospešijo presnovo
• formula vsebuje kofein

Aktivne sestavine: kofein in derivati 2%, karnitin 1%, glaucin, malinovi 
ketoni

UPORABA: Kremo nanašajte zjutraj in zvečer s krožnimi gibi dokler se 
popolnoma ne vpije v kožo. Uporabe ne priporočamo nosečnicam, 
doječim mamicam in vsem, ki so občutljivi na kofein.

Pakiranje:  200ml tuba


