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K-BODY
K5050102

1 ošetření (Mono kit)

Ošetření “krásné tělo jako od sochaře” je
unisex. Snižuje přebytečný tuk , který se
nachází oblasti v břicha, pasu a boků. Zvyšuje
pevnost podpůrných tkání, zlepšuje funkci
eliminace toxinů. Postava získá štíhlý vzhled.

DOPORUČENÉ OŠETŘENÍ:

Dvě ošetření za týden po
dobu čtyř týdnů.
UDRŽUJÍCÍ PÉČE:

Jedno ošetření každý měsíc.

KROK ZA KROKEM

1

2

LIPOREDUKČNÍ
AKTIVNÍ GEL
Koncentrovaný gel,
který působí synergicky
a zajišťuje celkový
pokles tuku.

3

4

12,5 ml

LIPOREDUKČNÍ KRÉM
PROTI CELULITIDĚ
PEEL OFF TĚLOVÁ MASKA
ZEŠTÍHLUCÍJÍ & ZPEVŇUJÍCÍ
Maska kombinující algináty a bylinné
výtažky.
Aktivuje lipolýzu, podporuje vylučování
toxinů a zpevňuje tkáně.
95 g

Krém s výjimečnou
kluzností pro masáž
problematických partií.
Má i výrazný hydratační
účinek, nedráždí a
snižuje ukládání tuku.
35 g
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OŠETŘENÍ PRO ZEŠTÍHLENÍ BŘÍŠKA
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OŠETŘENÍ:

K5050100

1 ošetření (Mono kit)

Je vhodné pro oblasti s nedostatkem pevnosti
a tonusu. Posiluje pojivovou tkáň, aktivuje
syntézu kolagenu a elastických vláken.
Zvyšuje obnovu buněk, má výrazný zpevňující
účinek, hydratuje a dodává pokožce pružnost
a vitalitu.

DOPORUČENÉ OŠETŘENÍ:
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ZPEVŇUJÍCÍ OŠETŘENÍ
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K-BODY

Dvě ošetření za týden po
dobu pěti týdnů.
UDRŽUJÍCÍ PÉČE:

Jedno ošetření každý měsíc.

KROK ZA KROKEM

1

2

3

AKTIVNÍ ZPEVŇUJÍCÍ
GEL
Gel má silný vypínací
a zpevňující efekt.
Zvyšuje obnovu
buněk
a hydrataci.

4

5

12,5 ml

ZPEVŇUJÍCÍ KRÉM
Zpevňující krém, který
aktivuje podpůrné
tkáně, zpevňuje
pokožku.
Hydratuje a zjemňuje
pleť s jemným
stahovacím efektem.
35 g

MODELUJÍCÍ MASKA S TERMO-EFEKTEM
Maska kombinující algináty a bylinné
výtažky.
Aktivuje lipolýzu, podporuje vylučování
toxinů a zpevňuje tkáně.
2 x 150 g
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OŠETŘENÍ:

Snižuje celulitidu a formuje siluetu postavy,
snižuje objem stehen a boků. Působí i proti
otokům. Aktivuje mikrocirkulaci, pomáhá
eliminovat toxiny, okysličuje a vyživuje tkáně,
snižuje kapilární absorpci a snižuje i otékání v
těchto oblastech. Zpevňuje a účinně redukuje
vzhled “pomerančové kůry”.

Dvě ošetření za týden po
dobu pěti týdnů.

1 ošetření (Mono kit)

Í

OŠETŘENÍ PROTI CELULITITĚ
S TROJÍM ÚČINKEM

DOPORUČENÉ OŠETŘENÍ:

K5050101

UDRŽUJÍCÍ PÉČE:

Jedno ošetření každý měsíc.

KROK ZA KROKEM

1

2
KONCENTROVANÝ TĚLOVÝ
„ZEŠTÍHLOVAČ“ S HŘEJIVÝM
EFEKTEM

4

BIOLOGICKÝ ANTICELULITIDNÍ
KONCENTRÁT

KRÉM REDUJÍCÍ CELILITIDU A
CENTIMETRY

Krém prohřátím pokožky zajišťuje
účinné vstřebávání aktivní látek
z ošetření. Aktivuje lipolýzu a
snižuje ukládání tuku.

Zvyšuje lipolýzu a aktivuje
mikrocirkulaci. Snižuje
celulitidu
a zlepšuje vzhled
“pomerančové kůry”.

Krém s výbornou kluzností,
který zvyšuje lipolýzu.
Podporuje mikrocirkulaci a
pomáhá
eliminovat toxiny.

15 ml

15 ml

40 ml

