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Eveline Slim Extreme 4D Scalpel antycellulitowe błoto
termalne 250 ml
 

Cena: 17,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Balsamy, Mleczka

Producent EVELINE COSM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Charakterystyka

Antycellulitowe Błoto Termalne, bez spłukiwania.
Slim Extreme 4D Scalpel to przełom w walce z niedoskonałościami ciała. Rewolucyjna technologia Scalpel Shape DesignerTM
inspirowana jednym z najnowszych odkryć naukowych w dziedzinie metabolizmu podskórnej tkanki tłuszczowej, naśladuje
mechanizm przekształcania komórek tłuszczowych , „magazynujących" w komórki tłuszczowe „spalające", dzięki czemu
aktywuje proces spalania adipocytów podczas odpoczynku, snu i wysiłku fizycznego.
Rewolucyjna formuła:

Body Mud-Lift™ - formuła o konsystencji biota termalnego została oparta na synergii najskuteczniejszych składników
aktywnych: nowej generacji liposomalnej kofeiny, inteligentnego kompleksu Vecticell Lipolysis niezwykłej naturalnej
białej glinki amazońskiej i czerwonej algi. Maksymalnie poprawia strukturę i elastyczność skóry, redukuje nagromadzony
cellulit, pobudza mechanizm spalania tkanki tłuszczowej, stymuluje mikrokrążenie, poprawia gładkość miękkość
naskórka oraz działa drenująco.
Biała glinka amazońska, bogata w minerały i antyoksydanty, silnie odżywia, widocznie wygładza, napina oraz
detoksykuje skórę.
Czerwona alga wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej, pozostawiając skórę jędrną, gładką i elastyczną.
Turamlin intensywnie wygładza, niwelując widoczny cellulit, usprawnia mikrocyrkulację, redukując „ skórkę
pomarańczową”.

Działanie po 14 dniach*:
98% kobiet potwierdza widoczne wygładzenie skóry
93% kobiet potwierdza zauważalny efekt ujędrnienia i napięcia

po 28 dniach*:
91% kobiet potwierdza efekt wyszczuplonej i wymodelowanej sylwetki
87% kobiet potwierdza zmniejszenie widoczności cellulitu
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*Procent kobiet badanych, potwierdzających właściwość produktu w teście samooceny

Stosowanie
1-2 razy dziennie wmasować okrężnymi ruchami w problematyczne obszary ciała (uda, biodra, pośladki, brzuch). Nie wymaga
spłukiwania.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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