e-mail: drogeria@wispol.eu
tel. : 177707177

Aqua Pi Cosmetics Modelling System
www.wispol.tiointeractive.pl/aqua-pi-cosmetics-modelling-system-produkt-41213.html

Cena brutto:

129.00 zł

Modeling System
Serum wyszczuplające i antycellulitowe
Wyjątkowo bogate w składniki aktywne serum o intensywnym działaniu wyszczuplającym i
antycellulitowym.
Rewelacyjne efekty: zmniejszenie objętości uda o 6,7 cm u 90% badanych po 4 tyg. stosowania!
Polecany:
●
●
●
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●
●

Jako silny preparat o działaniu wyszczuplającym i remodelującym
W przypadku zaawansowanego cellulitu
W celu ujędrnienia i poprawy elastyczności skóry
Dla kobiet w każdym wieku
Do skóry skłonnej do podrażnień
Do stosowania na dzień i na noc

MODELLING SYSTEM - intensywnie działające serum o działaniu remodelującym sylwetkę i
antycellulitowym.
Składniki aktywne:
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Uszlachetniona laboratoryjnie woda sama w sobie wykazuje aktywność terapeutyczną na skórę i
znacząco poprawia jej wygląd. Potęguje działanie składników aktywnych zawartych w emulsji i sprawia,
że szybciej dostrzegamy efekty działania serum
Ekstrakt z alg morskich (Laminaria digitata oraz Fucus vesiculosus) redukuje cellulit, zmniejsza
ilość tkanki tłuszczowej, pobudza krążenie krwi i limfy, przyspiesza przemianę materii w skórze
Ekstrakt z bluszczu pospolitego (Hedera helix) - działa wyszczuplająco, stymuluje mikrocyrkulację
krwi, pobudza metabolizm komórkowy, co prowadzi do zwiększenia tempa lipolizy, wspomagają
oczyszczanie komórek skóry z toksyn, wspierają syntezę kolagenu
Ekstrakt ze skrzypu polnego zapobiega obrzękom, redukuje nadmiar wody w tkankach
Ekstrakt kofeiny i palmitoilokarnityny powoduje usuwanie zasobów tłuszczów, zwiększa jędrność,
sprężystość i naprężenie skóry, wykazuje natychmiastowe działanie wygładzające
Escyna pochodzenia naturalnego wzmacnia ściany naczyń krwionośnych
Olej arganowy wzmacnia i odżywia skórę
Masło Shea wykazuje działanie natłuszczające i ochronne na naturalną barierę lipidową naskórka
Proteiny jedwabiu błyskawicznie i długotrwale wygładzają powierzchnię skóry, sprawiając, że staje się
miękka i delikatna w dotyku
Ekstrakt z mięty (Mentha Haplocalyx) źródło naturalnych olejków eterycznych o działaniu
odświeżającym i delikatnie chłodzącym
Kompozycja relaxing starannie dobrana kompozycja zapachowa wykazuje działanie relaksujące na
zmysły

SPEKTAKULARNE EFEKTY serum MODELLING SYSTEM zostały potwierdzone w badaniach
klinicznych*:
●
●
●

Zmniejszenie obwodu uda o 11,4% u 90% badanych, nawet do 6,7 cm!
Zmniejszenie obwodu brzucha o 4,2% u 52% badanych, nawet o 2,3 cm!
Widoczne zwiększenie elastyczności skóry u 92,5% badanych.

*Instrumentalne badanie kliniczne przeprowadzone przez niezależne laboratorium specjalistyczne panel 40
osób, 4 tygodnie stosowania, 2 razy dziennie.
Regularne stosowanie MODELLING SYSTEM daje wyraźne efekty wyszczuplające oraz eliminuje
niedoskonałości skóry wywołane cellulitem. Preparat ma niezwykle lekką konsystencję, która idealnie się
wchłania, dając długotrwałe uczucie lekkości i odświeżenia.

Pojemność 200 ml

*Ceny obowiązują wyłącznie przy składaniu zamówień przez sklep internetowy. Ceny w sklepach mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, i jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych przyczyn ekonomicznych.

