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100% Koncentrat
cynamonowo - kofeinowy z
olejkiem z baobabu
zwalczający cellulit BingoSpa
Cena

44,00 zł

Opis produktu
100% Koncentrat cynamonowo - kofeinowy z olejkiem z baobabu zwalczający cellulit BingoSpa

Szukasz kosmetyku skutecznego w działaniu, z którym efekty zauważysz juz po pierwszym zastosowaniu?
Kosmetyku dzieki któremu pozbędziesz się upartego cellulitu w znacznie szybszy i prostszy sposób niż do tej pory stosowane metody?
Kosmetyku, przy którym ćwiczenia i zbilansowana dieta nie są tak restrykcyjnie wymagane by dostrzec rezultaty w postaci jędrnej skóry
i wyrażnego zmniejszenia cellulitu?
Kosmetyku do profesjonalnych zabiegów body wrapping, który można spokojnie zastosować w domu - by cieszyć sie efektami jak po
wizycie u kosmetyczki?
Kosmetyku, który nie zrujnuje Twojej kieszeni i jednocześnie da rezultaty przez które Twoje koleżanki zzielenieją z zazdrości?
Kosmetyku, dzięki któremu bez kompleksów pokażesz na plaży swoje nogi i brzuch?

W takim razie 100% Koncentrat cynamonowo - kofeinowy z olejkiem z baobabu zwalczający cellulit BingoSpa to odpowiedź na Twoje potrzeby

Skuteczność kosmetyku gwarantuje:
Skład: maksymalne ilości olejków cynamonowego, pomarańczowego, goździkowego oraz kofeiny - od lat znanych i z powodzeniem
stosowanych składników do redukcji cellulitu. Ten koncentrat nie zawiera ich w ilości śladowych - zawiera ich maksymalne
dopuszczalne dawki w kosmetykach. To nie jest straszak cellulitu - to po prostu jego zabójca
Przeznaczenie: działanie substancji aktywnych zawartych w kosmetyku zwiększa zabieg Body wrapping polegający na owinięciu ciała
specjalistyczną folią do body wrappingu. Dzięki temu kosmetyk szybbciej i głębiej wnika w warstwy pod skórą. By szybciej i skuteczniej
uporać się z zalegającymi tam komórkami tłuszczowymi powodującymi pomarańczową skórkę u kobiet
Zawartość: dodatkowy składnik w postaci olejku z baobabu - dostarczy Twojej skórze takich witamin jak: A, B, C, D, E, F oraz
niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych NNKT, kwasu linolowego i kwasu alfa-linolenowego - dzięki czemu skóra stanie się
lepiej odżywiona, nawilżona i wygładzona. Efekt na którym Ci zależy osięgniesz szybciej
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2. Zabieg Body wrapping z 100% koncentratem cynamonowo - kofeinowym z olejkiem z Baobabu.
posmarować skórę niewielką - cieniutką warstwą kosmetyku w miejscach w których chcemy pozbyć się cellulitu i ujędrnić
skórę
owinąć posmarowane części ciała folią do body wrappingu
zabieg przeprowadzić przez czas 15-45 minut. Obserwując reakcje organizmu z czasem można zwiększyć ilość nakładanego
kosmetyku i czas trwania zabiegu
zabieg body wrapping wykonywać regularnie co 3 dni do osiągnięcia rezultatów odpowiadających osobie go stosującej
w przypadku uczucia silnego pieczenia - odwinąć folię, zmyć koncentrat zimną wodą, przykładać chłodne okłady, nie brać
gorącej kąpieli

Przeciwskazania:
Kosmetyku nie powinny stosować:
dzieci
kobiety w ciąży
osoby ze skórą naczynkową
osoby ze skórą wrażliwą
osoby ze cienką skórą
osoby uczulone na którykolwiek ze skaładników zawartych w koncentracie

UWAGA!
Jeśli chcesz osiągnąć super efekt to proponujemy dokupić do kompletu folię kosmetyczną do owijania ciała. Dzięki niej osiągniesz
spektakularny efekt!
Dzięki zastosowaniu folii podczas zabiegów substancje aktywne znajdujące się w kosmetykach głębiej wnikają w warstwy skóry - a tym samym
szybciej i lepiej działają. Dzięki czemu oczekiwane efekty pojawiają się znacznie szybciej w porównaniu z tradycyjnym sposobem aplikowania
kosmetyku.

Folię zamówisz klikając TUTAJ.

Waga: 250 g

Sprawdź TUTAJ jakie efekty możesz osiągnąć stosując ten koncentrat.
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