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Producent

Yonelle

Cena

249.00 PLN

Cena netto

202.44 PLN

Bodyfusion Mezoroller + Krem Silnie Ujędrniający
Zabieg silnie ujędrniający z mikronakłuwaniem
Nawet 1000 razy lepsze wnikanie składników aktywnych!
Regeneracja anti-aging
Poprawa jakości skóry
Redukcja rozstępów
Zabiegi silnie ujędrniające z mikronakłuwaniem z zastosowaniem N-RETINOLOWEGO RENOWATORA
SKÓRY służą do jej radykalnego ujędrnienia, uelastycznienia, do poprawy jej jakości i wyglądu. Po
każdym użyciu skóra staje się wyraźnie gładsza, nasycona substancjami regenerującymi. Rezultaty
są spektakularne.
Ponadprzeciętne efekty kosmetyczne osiągnięto dzięki zastosowaniu techniki mikronakłuwania, która
sprawia, że składniki aktywne kremu wnikają do skóry przez setki tysięcy mikrokanalików, NAWET
1000 RAZY LEPIEJ NIŻ NORMALNIE, działając z nieporównywalną skutecznością. Dodatkowo czysty
retinol przenoszony jest przez NANODYSKI™, zapewniające jego kontrolowane i przedłużone
działanie.
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MEZOROLLER 0,2 Urządzenie do mikronakłuwania skóry ciała. Posiada 1200 pokrytych tytanem,
certyfikowanych, cienkich igieł o długości 0,2 mm, osadzonych na ruchomym wałku.
KREM SILNIE UJĘDRNIAJĄCY Aktywny krem ujędrniający o właściwościach wtapiania się w skórę w
wyniku biofuzji i szybkim wchłanianiu się. Aksamitna konsystencja i ekskluzywny zapach zapewniają
wyjątkową przyjemność i komfort stosowania. Idealny zarówno do skóry dojrzałej, z tendencją do
wiotczenia, jak i młodszej skłonnej do cellulitu i rozstępów. Krem pomaga również odzyskać i
zachować dobrą kondycję skóry ciała np. po zmianie wagi czy po porodzie.
PROCEDURA STOSOWANIA
Oczyszczanie: Przed użyciem MEZOROLLERA™ umyj i osusz ręce oraz skórę ciała poddawaną
zabiegowi.
Mikronakłuwanie: Wykonuj zabieg mikronakłuwania skóry problematycznych partii ciała (brzuch,
pośladki, uda, ramiona). Dla ułatwienia podziel je na mniejsze obszary. Delikatnie naciągaj skórę
wolną ręką i roluj (przesuwaj wałek z igłami po skórze) szybkimi ruchami 4-5 razy każdy obszar danej
partii ciała. Najpierw pionowo, potem poziomo, a na końcu ukośnie. Utrzymuj jednakowy, lekki nacisk
na skórę. W zależności od wielkości partii ciała rolowanie powinno trwać około 5-7 minut.
Nakładanie preparatu: Odpowiednią ilość Kremu Silnie Ujędrniającego z linii BODYFUSION nałóż na
rolowane partie i wmasuj do wchłonięcia.
Cen adotyczy: 1 sztuka Mezorollera oraz 200ml Krem silnie ujędrniający.
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