
AKCIÓTERV A CELLULIT ELLEN 
RESZKESS NARANCSBŐR!

LÉGY ÖNMAGAD!



MAGYAR NŐK VS. NARANCSBŐR 
2:0 
Megdöbbentő tények a narancsbőrhöz való 
viszonyulásunkról számokban*

A MAGYAR NŐK

ÉTKEZÉSI NAPLÓM
4. HÉT

• többségénél 18-25 éves korban jelentkezik a cellulit. 
• 52 százaléka nap mint nap szemügyre veszi a narancsbőrös 

területeket. 
• 75 százalékával előfordult már, hogy nem vettek fel egy 

számukra kedves ruhát narancsbőrük miatt.
• 45 százaléka inkább lemond a strandolásról, mintsem mások 

is lássák, hogy őket is érinti a narancsbőr problémája.
• 25 százalékával már megesett, hogy különböző szűrőkkel 

és képszerkesztéssel próbálták palástolni narancsbőrüket a 
közösségi médiába feltöltött képeiken. 
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MI A TEENDŐ A MAKACS 
NARANCSBŐRREL? 
Hiába a sok kozmetikai termék és a testmozgás, valahogy mégsem 
szabadulsz a cellulittól? Akkor itt az ideje, hogy megismerd 
a közelmúlt legnagyobb szépségápolási innovációit, melyek 
bizonyítottan leszámolnak a zavaró hepehupákkal!

COOLTECH DEFINE 
ZSÍRFAGYASZTÁS

A CoolTech Define egyike azoknak az 
újgenerációs alakformáló eljárásoknak, 
melyek műtéti bevatkozás nélkül fejtik 
ki hatásukat. A kezelés során egy vá-
kuumos fejet alkalmaznak a felesleges 
zsírsejtek eltávolítására, ami beszívja a 
problémás területet és fokozatos hűtés-
sel semmisíti meg a zsírsejteket. 

Az utrahangos zsírbontás alatt egy olyan 
kezelési módszert értünk, amelynek 
segítségével célzottan és vágás nélkül 
csökkenthetők a nem kívánt zsírpár-
nák, - így a narancsbőr is. A kezelés ún. 
hideg-meleg ultrahang hullámokkal tör-
ténik, melyek megrongálják a zsírsejtek 
membránjait és ezáltal csökkentik az 
azok által tárolt zsír mennyiségét. 

ULTRAHANGOS 
ZSÍRBONTÁS

ÉTKEZÉSI NAPLÓM
3. HÉT
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Tudtad, hogy a rádiófrekven-
ciás hullámok bőrfeszesítő ha-
tással is bírnak? Ezen alapszik a 
non-invazív kezelések egyik cso-
portja, melyek során a hullámok 
felmelegítik a bőr feszíne alatti 
szöveteket. A folyamat eredmé-
nyeképpen a kollagénrostok ösz-
szehúzódnak, feszességet köl-
csönözve az adott testrésznek. A 
kezelés mindemellett stimulálja 
a kollagéntermelést simább, ru-
galmasabb bőrt eredményezve.

MORPHEUS8

A Morpheus8 Kim Kardashian 
egyik kedvenc alakformáló ke-
zelése, amely mikrotűs rádióf-
rekvenciás energiával feszesíti 
a megereszkedett bőrt. Leg-
főbb jellemzője, hogy magas 
hőmérsékleten, célzottan és 
egyenletesen melegíti fel a 
problémás területeket, mellyel 
serkenti a kollagéntermelést. 
Kezelésünk ideális mindazok-
nak, akik műtét nélkül szeret-
nének búcsút mondani a has, 
a kar, a mellkas, a térd, a comb, 
a fenék, valamint a lábak te-
rületén lévő megereszkedett 
bőrnek, valamint a cellulitnek. 

ÉTKEZÉSI NAPLÓM
2. HÉT

RÁDIÓFREKVENCIÁS 
FESZESÍTÉS
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TÁPLÁLKOZÁSI KISOKOS: 
6 DOLOG, AMI A 
NARANCSBŐRNEK KEDVEZ
Hiába a sok kozmetikai termék és a testmozgás, valahogy 
mégsem szabadulsz a cellulittól? Akkor itt az ideje, hogy 
megismerd a közelmúlt legnagyobb szépségápolási 
innovációit, melyek bizonyítottan leszámolnak a zavaró 
hepehupákkal!

Ha bármelyikből is nagy mennyiségben kerül a szervezetbe, az túltelítődik 
és raktározódik. Mivel a szervezet védeni akarja magát, nem tud mit 
tenni, becsomagolja ezeket az anyagokat a zsírsejtekbe és elraktározza. 
Mit kell tehát tenned?

• Minimalizáld a fehér liszt, a cukor és a tejtermékek fogyasztását!
• Kerüld a tartósítószeres és előre elkészített termékeket!
• Igyál meg naponta 1,5-2 liter vizet, hogy a szervezeted tisztuljon

ÉTKEZÉSI NAPLÓM
1. HÉT

FINOMÍTOTT ÉLELMISZEREK TARTÓSÍTÓSZEREK

E-BETŰK
adalékanyagokÍZFOKOZÓK 
CUKOR
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TEDD MEG 
AZ ELSŐ LÉPÉSEKET 
AZ ÁLOMALAKHOZ 
VEZETŐ ÚTON 
A SZEGIVEL!
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