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Producent

Yonelle

Cena

259.00 PLN

Cena netto

210.57 PLN

Bodyfusion Mezoroller + Serum Antycellulitowe

Zabieg antycellulitowy z mikronakłuwaniem
Nawet 1000 razy lepsze wnikanie składników aktywnych!
Redukcja tkanki tłuszczowej i objawów cellulitu
Ujędrnienie
Zabiegi antycellulitowe z mikronakłuwaniem z zastosowaniem FOR-KOFEINOWEGO SPALACZA
TŁUSZCZU łagodzą objawy defektu skóry znanego jako „skórka pomarańczowa”. Zmniejszają
widoczność nierówności na powierzchni skóry, redukują obwód problematycznych części ciała (uda,
pośladki, brzuch, ramiona). Mają silne działanie lipolityczne, zmniejszające wielkość komórek
tłuszczowych. Stymulują mikrokrążenie i dają efekt drenujący, a także pobudzają metabolizm i
syntezę białek podporowych w skórze.
Ponadprzeciętne efekty kosmetyczne osiągnięto dzięki zastosowaniu techniki mikronakłuwania, która
sprawia, że składniki aktywne serum wnikają do skóry przez setki tysięcy mikrokanalików, NAWET
1000 RAZY LEPIEJ NIŻ NORMALNIE, działając z większą skutecznością. NANODYSKI™ ze sprężystym
fragmentem elastyny i witaminą C głęboko regenerują skórę, pobudzają metabolizm i syntezę białek
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podporowych.
MEZOROLLER 0,2 Urządzenie do mikronakłuwania skóry ciała. Posiada 1200 pokrytych tytanem,
certyfikowanych, cienkich igieł o długości 0,2 mm, osadzonych na ruchomym wałku.
SERUM ANTYCELLULITOWE Aktywne serum do codziennej pielęgnacji skóry ciała z objawami cellulitu
lub ze skłonnością do jego powstawania, do skóry z obniżoną sprężystością i jędrnością oraz dla osób
z nadwagą. Ma postać lekkiego, błyskawicznie wchłaniającego się kremożelu, który zapewnia skórze
uczucie komfortu. Staje się ona bardziej elastyczna, doskonale wygładzona i nawilżona.
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 Serum Antycellulitowego z linii BODYFUSION nałóż na
rolowane partie i wmasuj do wchłonięcia.
Cen adotyczy: 1 sztuka Mezorollera oraz 200ml Serum Antycellulitowe.
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