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Eveline slim extreme 4d - skoncentrowany termo - aktywator
spalania tłuszczu 250 ml
 

Cena: 21,68 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Serum

Producent EVELINE COSM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Charakterystyka

Trzystopniowa kuracja modelująca.
Intensywnie stymuluje proces spalania tkanki tłuszczowej.
Aktywnie zwalcza uporczywy cellulit. Wysmukla sylwetkę, rzeźbi i modeluje talię, pośladki i uda.
Pierwsze Termoaktywne Serum Wyszczuplające Antycellulit opracowane w laboratorium Eveline Cosmetics to unikatowa
receptura zawierająca aktywne składniki, które skutecznie walczą z uporczywym cellulitem i nagromadzonym tłuszczem,
pomagając udoskonalić kształt kobiecego ciała.
Zaawansowana technologicznie formuła Thermo Fat Burner delikatnie rozgrzewa skórę, dzięki czemu umożliwia błyskawiczną
penetrację substancji aktywnych w głąb epidermy zapewniając maksymalne efekty. Komórki tłuszczowe ulegają redukcji, skóra
staje się bardziej jędrna, a sylwetka nabiera idealnych kształtów. Unikatowe składniki.
Thermo Fat Burner aktywnie redukuje złogi tłuszczu, skutecznie usuwa zmagazynowane lipidy, jednocześnie zapobiegając
powstawaniu nowych.
Usprawnia drenaż i uaktywnia procesy wydalania z organizmu wody i toksyn.
Kompleks Isocell Slim™, Kofeina, Centella Asiatica intensywnie stymulują spalanie komórek tłuszczowych, blokują ich syntezę,
dzięki czemu aktywnie wspomagają działanie wyszczuplające oraz skutecznie zmniejszają objawy "skórki pomarańczowej".
Alga Laminaria bogata w sole mineralne głęboko nawilża, koi i eliminuje nadmiar wody z tkanek dodatkowo wzmacniając
strukturę szkieletu skóry.

Stosowanie
Preparat wmasować 2 razy dziennie okrężnymi ruchami w miejsca objęte nadmiarem tkanki tłuszczowej i zaatakowane cellulitem (talia,
pośladki, uda). Wykonać masaż aż do całkowitego wchłonięcia. Po użyciu preparatu należy umyć ręce. Przyjemne uczucie ciepła i lekkie
zaczerwienienie skóry jest gwarancją natychmiastowego działania. Utrzymuje się przez ok. 30-40 minut.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/eveline-slim-extreme-4d-skoncentrowany-termo-aktywator-spalania-tluszczu-250-ml.html
http://www.aptekaotc.pl/eveline-slim-extreme-4d-skoncentrowany-termo-aktywator-spalania-tluszczu-250-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

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