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Cellulit to powszechnie występujący, uciążliwy problem, który dotyka nie tylko kobiety, lecz coraz 
częściej również mężczyzn. Przeważnie pojawia się w okolicach piersi, brzucha i ud w formie grudek 

tłuszczu wyczuwalnych na powierzchni skóry. Przyczyn jego powstawania jest wiele, m.in.:

• nieprawidłowa gospodarka hormonalna – gdy w organizmie podwyższony jest poziom estrogenów 
przy jednoczesnym niedoborze progesteronu

• siedzący tryb życia i brak aktywności fizycznej
• niewłaściwa dieta

• palenie papierosów          
• uwarunkowania genetyczne

POMARAŃCZOWA SKÓRKA
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Został opracowany w celu zapobiegania i redukowania pomarańczowej skórki. Składa się z kosmetyków, 
które w połączeniu z masażem stymulują krążenie krwi, zmniejszają retencję płynów oraz zwiększają 
jędrność i elastyczność skóry, a także z suplementów diety o działaniu drenującym, wspomagającym 

funkcje trawienne i poprawiającym koloryt.

ZESTAW ANTYCELLULITOWY
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CELLUFIGHT

Moc ziołowych składników dla jędrnej i gładkiej skóry:

• ekstrakt z kurkumy wspiera oczyszczanie organizmu i utrzymanie 
właściwego metabolizmu tłuszczów, co niweluje oznaki cellulitu,  
a także zwiększa uczucie sytości

• ekstrakt z wąkroty azjatyckiej pomaga zachować jędrną i elastyczną 
skórę oraz odpowiednią strukturę tkanki tłuszczowej

• ekstrakt z pokrzywy indyjskiej zawiera forskolinę, która poprzez 
wpływ na procesy metaboliczne tłuszczów wspomaga utrzymanie 
prawidłowej masy ciała i widocznie wpływa na zmniejszenie 
pomarańczowej skórki

• ekstrakty z nostrzyka i kasztanowca utrzymują optymalne ukrwienie, 
które jest jednym z kluczowych warunków wygładzenia cellulitu
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ANTYCELLULITOWY BALSAM DO CIAŁA

Zawiera unikalny kompleks Anticellulite Forte, który modeluje sylwetkę i wzmacnia 
tkanki. Regularnie stosowany stopniowo redukuje efekt skórki pomarańczowej.

• w widoczny sposób wysmukla uda, biodra, pośladki i okolice brzucha
• z ekstraktem z ziela Centella asiatica, który pobudza produkcję kolagenu i elastyny, 

przywracając skórze odpowiednią gęstość i elastyczność oraz zapobiegając 
powstawaniu rozstępów
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NATURALNY CUKROWY PEELING DO CIAŁA

Za sprawą witaminy E oraz oleju sojowego i słonecznikowego działa 
przeciwstarzeniowo. Zawiera masło shea, które znakomicie regeneruje 
uszkodzony naskórek i chroni go przed szkodliwymi czynnikami 
zewnętrznymi.

• zawiera 99% składników pochodzenia naturalnego
• oparty na drogocennym miodzie manuka, który nawilża, wygładza, koi 

i rewitalizuje skórę 
• oczyszcza ją, rozjaśnia i odmładza
• z olejem migdałowym zapobiegającym powstawaniu rozstępów
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LUKSUSOWY OLEJEK DO MASAŻU FIRMING RITUAL

Nie tylko potęguje zmysłowe doznania, lecz także doskonale poprawia wygląd skóry. Zawarty w nim 
unikalny olejowy składnik na bazie ekstraktu z imbiru wyśmienicie wspiera proces spalania tkanki 
tłuszczowej, przyczyniając się do wyraźnego ujędrnienia skóry.

W połączeniu z odpowiednim masażem:

• skutecznie redukuje cellulit
• poprawia jędrność i elastyczność skóry oraz krążenie krwi
• zwiększa dotlenienie tkanek
• zmniejsza obrzęki wywołane zatrzymaniem płynów
• wspomaga eliminację toksyn
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EFEKTY 6-TYGODNIOWEJ KURACJI

Zastosowane produkty:

• Antycellulitowy balsam do ciała: 2 × dziennie | po kilku dniach: 1 × dziennie (rano)
• Luksusowy olejek do masażu Firming Ritual: 1 × dziennie (wieczorem)  

| po kilku dniach od rozpoczęcia kuracji
• Naturalny cukrowy peeling do ciała: 2 × tygodniowo 
• Cellufight: 1 × dziennie przez 6 tygodni 

Nie zapomnij o odpowiedniej diecie! 
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