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

BingoSpa Krem na cellulit i rozstępy 500ml
www.wispol.tiointeractive.pl/bingospa-krem-na-cellulit-i-rozstepy-500ml-produkt-41772.html

Cena brutto:

23.99 zł

Krem na cellulit i rozstępy BingoSpa o delikatnej, lekkiej konsystencji doskonale się rozprowadza i błyskawicznie wchłania. Bogaty kompleks
aktywnych składników zawierający L-karnitynę, kofeinę, imbir i rozpuszczalny kolagen usprawnia mikrokrążenie oraz funkcjonowanie tkanki łącznej,
zwiększa odporność skóry na rozciąganie, poprawia jej gładkość, jędrność i elastyczność.

L-karnityna stymulując przepływ limfy ułatwia spalanie nadmiaru tłuszczu i usuwanie produktów ubocznych przemiany materii. Kofeina usuwa z
tkanek nadmiar tłuszczów, wyszczupla i ujędrnia ciało. Wyraźnie zmniejsza cellulit i zbędną wodę podskórną. Ekstrakt z imbiru poprawia mikro
krążenie i przyspiesza metabolizm komórkowy.

Regularne i systematyczne stosowanie kremu BingoSpa na cellulit i rozstępy przyspiesza proces usuwania nadmiaru tkanki tłuszczowej oraz
zmniejsza widoczność rozstępów.

Rozstępy są to linijne zmiany o wyglądzie przypominającym bliznę. W pierwszym stadium przyjmują barwę siną lub czerwono- niebieskawą. Wraz z
upływem czasu ich barwa staje się coraz mniej intensywna i przybiera kolor kości słoniowej. Rozstępy najczęściej są zlokalizowane na udach, brzuchu,
biodrach, piersiach, pośladkach i w okolicy lędźwiowo- krzyżowej.
Wyróżnia się 2 główne przyczyny powstawania rozstępów. Pierwsza z nich to długotrwałe rozciąganie skóry związane z gwałtownym przyrostem masy
ciała, które można zaobserwować głównie u kobiet w ciąży. Jako drugą przyczynę przyjmuje się zaburzenia hormonalne np. nadmierne wydzielanie
kortykosteroidów lub przyjmowanie sterydów.

Cellulit - "pomarańczowa skórka" - powstaje na skutek wadliwego funkcjonowania układu limfatycznego, w wyniku czego, następuje odkładanie się w

komórkach tłuszczowych niewydalanych z organizmu produktów przemiany materii. Jego powstawanie wiąże się z zaburzeniami równowagi
hormonalnej w organizmie, niewłaściwym funkcjonowaniem układu krążenia oraz nieprawidłowościami wewnątrz tkanek tłuszczowych i łącznych.
Cellulit występuje głównie u kobiet w okolicy bioder, brzucha, zewnętrznych powierzchni ud, wewnętrznych powierzchni kolan, pośladków. Pojawia się
nawet u bardzo młodych osób.
Zmiany są widoczne w postaci nieregularnych zgrubień, guzków podskórnych. W zaawansowanym stadium cellulitu zmiany stają się bolesne. Cellulit
ma tendencję do pogłębiania stopnia zaawansowania.

Pojemność 500 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.

