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

BingoSpa Koncentrat cynamonowo-coffeinowy z L-karnityną 250g
www.wispol.tiointeractive.pl/bingospa-koncentrat-cynamonowo-coffeinowy-z-l-karnityna-250g-produkt-43051.html

Cena brutto:

24.99 zł

Koncentrat cynamonowo - algowy BingoSpa jest preparatem przeznaczonym do profesjonalnych zabiegów "body wrapping" w warunkach domowych.
Zawiera 50% maksymalnej ilość olejków: cynamonowego, pomarańczowego, goździkowego, kofeiny, L-karnityny oraz alg Laminaria Digitata, które to
substancje są jednymi z najskuteczniejszych w redukcji podskórnej tkanki tłuszczowej, odpowiedzialnej min. za efekt pomarańczowej skórki (
cellulitu).
Algi Laminaria Digitata - bogate w składniki mineralne i witaminy B, C, D i E oraz kwas alginowy.
Posiadają zdolność wiązania toksyn w organizmie i szybką ich eliminację z ustroju.
Wpływają korzystnie na pobudzenie krążenia.
Działają zmiękczająco, tonizująco i nawilżająco.
Pobudzają syntezę kolagenu oraz posiadają właściwości wygładzające i uelastyczniające.
L-karnityna jest również skutecznym antyoksydantem.
Ma więc zdolność stabilizowania błon biologicznych.
Wykazano również jej ochronny wpływ na naczynia krwionośne.
Ponadto jest związkiem, który bierze czynny udział w usuwaniu toksyn z organizmu.
Jej działanie detoksykujące wynika ze zdolności chelatowania metali ciężkich, które po związaniu z L-karnityną są wydalane z organizmu, tak samo jak
szkodliwy nadmiar biopierwiastków.
L-karnityna wykazuje również zdolność do obniżania poziomu cholesterolu i trójglicerydów.

Koncentrat cynamonowo-algowy z L-karnityną BingoSpa powinien być polecany osobom z nadwagą lub po

intensywnej diecie, u których skóra jest mało elastyczna, przesuszona ze skłonnością do okresowych spadków
napięcia i wiotczenia. Serię zabiegów z użyciem koncentratu BingoSpa szczególnie należy polecić jako kurację

wspomagającą odchudzanie, zmniejszającą widoczność cellulitu lub w sytuacjach silnie wpływających na
pogorszenie stanu skóry (zmęczenie, stres, niewłaściwa dieta).

Widoczne efekty działania już po 4 zabiegach.

Sposób użycia:
ze względu na bardzo silne działanie preparatu, należy zastosować się dokładnie do poniższych zasad:
Wykonanie testu uczuleniowego,
niewielką ilość preparatu wmasuj w skórę na przedramieniu i pozostaw do następnego dnia. Sprawdź reakcję skóry - lekkie zaczerwienie jest objawem
normalnym. Jeśli zaczerwienie nie zniknie po 24 h - preparatu nie należy stosować.

Przeprowadzenia zabiegu

Pierwszy zabieg: nałóż cienką warstwę koncentratu BingoSpa na wybraną część ciała. Po 5 min. zmyj pozostały preparat.

Drugi zabieg: nałóż cienką warstwę koncentratu BingoSpa na skórę w miejscach odkładania się tkanki tłuszczowej: uda, pośladki, brzuch, biodra; owiń
ciało folią. Obserwując reakcję skóry możesz wydłużyć czas zabiegu do 15 min.

Kolejne zabiegi wykonuj w cyklach po 5 zabiegów, każdy zabieg co 4-5 dni. Stopniowo wydłużaj czas trwania zabiegu do 30-35-40 min.

Uwaga!!!

Bardzo ważne jest, aby kurację rozpoczynać od nakładania małych ilości koncentratu BingoSpa stopniowo zwiększając je w kolejnych zabiegach.

Prawdziwy koncentrat o bardzo mocnym działaniu. Nie stosować po kąpieli! Może wystąpić silne uczucie grzania i pieczenia.

Waga 250 g

*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.

