Περιποίηση Δέρματος
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Aloe Body Conditioning Creme
Η Συσφιγκτική Κρέμα Σώματος είναι ο ιδανικός “συνεργάτης” του Aloe Body Toner, ώστε
να μπορέσετε να διατηρήσετε την αίσθηση της
απαλότητας κι ελαστικότητας σε όλο το σώμα
σας. Αυτά τα συμπληρωματικά στοιχεία του
“Τονωτικού Σετ Σώματος με Αλόη”, σε συνδυασμό με δίαιτα (καθώς και τακτική άσκηση),
μπορούν να σας βοηθήσουν να μειώσετε την
εμφάνιση της κυτταρίτιδας.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την εμφάνιση της
κυτταρίτιδας. Τόσο η έλλειψη ισορροπίας στη
δραστηριότητα των ορμονών, όσο και τα υψηλά επίπεδα οιστρογόνων, μπορούν να είναι
παράγοντες που συμβάλλουν στην κυτταρίτιδα. Μπορεί επίσης να προκληθεί από
κάποια διακοπή λειτουργίας του αγγειακού
συστήματος. (Τα Διατροφικά Συμπληρώματα που
βοηθούν στην υποστήριξη του αγγειακού συστήματος,
είναι τα Nature-Min, Absorbent-C, A-Beta-CareE).
Η Aloe Body Conditioning Crème συμβάλλει
στη διέγερση της κυκλοφορίας κάτω από την
επιδερμίδα, πράγμα που μπορεί να βοηθήσει
στην αποδέσμευση των παγιδευμένων υγρών
και του λιπαρού ιστού, που συχνά προκαλούν
την κυτταρίτιδα.
Μια παχιάς υφής μαλακτική κρέμα, η Aloe
Body Conditioning Crème είναι πλούσια σε
εκχυλίσματα βοτάνων της Ευρώπης, μαλακτικά στοιχεία και υγραντικούς παράγοντες.
Αποτελεσματική σαν κρέμα για μασάζ, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί τόσο για ολόκληρη την
περιοχή της περιφέρειας και των ποδιών, όσο

και για τα μέρη του σώματος που δεν πρέπει
να τυλίγονται. Αφού την απλώσετε μετά τη
διαδικασία τόνωσης, αυτή η μη λιπαρή, ρυθμιστική κρέμα προσφέρει στην επιδερμίδα
σας μια ζεστή λάμψη και μια καταπληκτική
γενική αίσθηση.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe Vera
Gel), Water, C10-18 Triglycerides, Glyceryl
Stearate, Propylene Glycol, Propylene Glycol
Dicaprylate/Dicaprate, Cetyl Alcohol, Curcuma
Zedoaria Root Oil, Zingiber Officinale
(Ginger) Root Oil, Cinnamomum Cassia Leaf
Oil, Triethanolamine, Hedera Helix (Ivy)
Extract, Spiraea Ulmaria Flower Extract,
Clematis Vitalba Leaf Extract, Fucus
Vesiculosus Extract, Equisetum Arvense
Extract, Soluble Collagen, Hydrolyzed Elastin,
PEG-100 Stearate, Polysorbate 20, Sorbitan
Laurate, Carbomer, Dimethicone, Allantoin,
Ascorbic Acid, Diazolidinyl Urea,
Methylparaben, Propylparaben, Fragrance.

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝO
4 oz (113g).

OΔΗΓΙΕΣ
Διαβάστε τις οδηγίες που περιέχονται στη
συσκευασία “Τονωτικό Σετ Σώματος με Αλόη”
Aloe Body Toning) .
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• Συμβάλλει στη μείωση της
εμφάνισης κυτταρίτιδας

• Αποτελεσματική κρέμα για
μασάζ

• Ρυθμιστικό προϊόν-μη λιπαρό
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