Serum Wyszczuplające
Сыворотка для похудения

Gładkie ciało, jędrna skóra, smukła sylwetka, to
pragnienie większości kobiet. Ruch i zdrową dietę warto
uzupełnić odpowiednią pielęgnacją, wspomagającą
nasze wysiłki o zachowanie dobrego wyglądu.

Гладкое тело, упругая кожа, стройный силуэт - это
желание большинства женщин. Движение и
здоровую диету стоит дополнить соответствующим
уходом, поддерживающим наши усилия по
сохранению хорошего внешнего вида.

Serum Wyszczuplające do ciała jest kosmetykiem, który
pomoże wygładzić Twoje ciało, pozbyć się cellulitu,
zmniejszyć obrzęki nóg i zwiększyć odporność naczyń
krwionośnych. Zastosowana kombinacja składników
rozbijających tkankę tłuszczową pod nazwą Liporeduktyl
sprawia, że kosmetyk ten działa wielokierunkowo.
Produkt ten zawiera także specjalnie dobrane ekstrakty
roślinne, dzięki którym powstała ta perfekcyjna
kompozycja zapewniająca doskonale wypielęgnowaną
skórę. Całość receptury uzupełnia niezwykle przyjemny
zapach cappuccino, który wprawi Cię w wyjątkowy
nastrój.

Сыворотка для похудения — это косметическое
средство, которое разгладит Ваше тело, поможет
избавиться от целлюлита, уменьшит отеки ног и
увеличит
прочность
кровеносных
сосудов.
Благодаря применению в этом средстве
комбинации
компонентов
под
названием
Liporeduktyl, которые измельчают жировую ткань,
оно действует многосторонне. Продукт также
включает специально подобранные экстракты
растений, благодаря которым была создана эта
идеальная
композиция,
обеспечивающая
превосходный уход за кожей. Рецептуру дополняет
приятный запах капучино, который поднимет Вам
настроение.

Właściwości wybranych składników

Свойства некоторых ингредиентов

Liporeduktyl - główny składnik, łączy w sobie działanie:

Liporeduktyl - главный компонент, сочетает в себе
действие:
Кофеина - способствующего сжиганию жировой
ткани,
Иглицы колючей - повышающей эластичность
стенок кровеносных сосудов,
Эсцина - уплотняющего кровеносные сосуды,
повышая их устойчивость,
L-карнитина – транспортирующего жировые
кислоты в митохондрии, где они подвергаются
сжиганию,
Трипептида GHK - являющегося сильным
антиоксидантом, воздействующим на жировые
клетки.

Kofeiny - pobudzającej spalanie tkanki tłuszczowej,
Ruszczyka
kolczastego
uszczelniającego
i zwiększającego elastyczność naczyń krwionośnych,
Escyny - uszczelniającej naczynia krwionośne,
zwiększając ich odporność na poszerzanie,
L-karnityny - transportującej długołańcuchowe kwasy
tłuszczowe do mitochondriów, gdzie ulegają spalaniu,
Trójpeptydu GHK - będącego sinym przeciwutleniaczem,
oddziałowującym na komórki tłuszczowe.

Serum Wyszczuplające, to również regeneracja
i ochrona zewnętrznych warstw skóry.
Olej ze słodkich migdałów i Masło Karite, dostarczają
niezbędnych kwasów tłuszczowych, koją podrażnienia
i chronią przed wolnymi rodnikami.

Сыворотка для похудения - это также регенерация
и защита внешних слоев кожи,
Масло сладкого миндаля и Масло Карите
поставляют необходимые жирные кислоты,
уменьшают раздражение и защищают от свободных
радикалов.

Sposób użycia i porady

Способ применения и советы

Aplikuj kosmetyk 1 lub 2 razy dziennie na oczyszczoną
skórę wmasowując do wchłonięcia.
Aby zwiększyć działanie Serum wyszczuplającego, stosuj
regularnie Scrub do ciała z kolagenem. Jeśli chcesz
uzyskać jeszcze bardziej intensywny efekt ujędrnienia
i poprawy elastyczności skóry, zastosuj przed aplikacją
Kolagen Naturalny.

Нанести косметическое средство 1 или 2 раза в день
на очищенную кожу и растереть легкими
массирующими
движениями
до
полного
впитывания.
Для усиления воздействия Сыворотки, регулярно
используйте Скраб для тела с коллагеном. Если Вы
хотите получить еще более интенсивный эффект
упругости и повышения эластичности кожи,
используйте перед нанесением Сыворотки
Натуральный Коллаген.

