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

Vis Plantis Balsam d/ciała antycellulitowy wyszczuplający 500ml
www.wispol.tiointeractive.pl/vis-plantis-balsam-d-ciala-antycellulitowy-wyszczuplajacy-500ml-produkt-41650.html

Cena brutto:

15.99 zł

Multifunkcyjny balsam, który służy do profilaktyki i wsparcia walki z objawami cellulitu, rozstępów i braku jędrności skóry.
Badania aparaturowe wykazały redukcję stopnia cellulitu średnio o 35% po 4 tygodniach użycia.
Redukcja tkanki tłuszczowej korzystnie modeluje całą sylwetkę i poprawia jej kontur.
Balsam skutecznie wspomaga kuracje wyszczuplające i antycellulitowe, spełnia oczekiwania kobiet
z nadmierną tkanka tłuszczową, objawami cellulitu, rozstępami i brakiem jędrności skóry, dbających o zgrabną i ładną sylwetkę.
2/3 badanych stwierdziło, że rozstępy stają się mniejsze, mniej widoczne, bardziej jednorodne, jaśniejsze. Skóra jest miękka,
wygładzona, bez nierówności. Ma normalny koloryt.

Składniki czynne: Body3 Complex, filtrat ze śluzu ślimaka, masło shea, olej bawełniany, witamina E, pantenol.

Polecany na co dzień osobom dbającym o zgrabną sylwetkę, z problemami z nadmiarem tkanki tłuszczowej, objawami cellulitu,
rozstępami i brakiem jędrności skóry; w różnym wieku i z różnego rodzaju skórą.

Efekty:
- wielofunkcyjne składniki pobudzają przemianę materii w skórze, masaż poprawia mikrocyrkulację
- pobudza to lipolizę (rozkład tłuszczu), przeciwdziała gromadzeniu się tłuszczu w adypocytach, hamuje jego przyrost

- zmniejszenie tkanki tłuszczowej redukuje widoczności fałdek, nierówności i zgrubień
- intensywne wmasowywanie przyczynia się do zmniejszenia widoczności, nawet zaawansowanych, od dawna utrzymujących się objawów cellulitu i
skórki pomarańczowej, niereagujących na inne produkty uprzednio stosowane
- balsam przyczynia się do zmniejszenia widoczności zwłaszcza ?świeżych? rozstępów, zapobiega powstawaniu nowych
- skóra jest intensywnie i głęboko nawilżona, napięta, jędrna i elastyczna, bardziej wygładzona, miękka i miła w dotyku, nabiera młodzieńczego
wyglądu i zdrowego kolorytu
Dotychczas prawdopodobnie JEDYNY TAKI UKŁAD SKŁADNIKÓW do walki z cellulitem i brakiem jędrności.

Składniki użyte w ilości zgodnej z zastosowaną w badaniach klinicznych:
Body3 ComplexTM - specyficzny układ naturalnego nieprażonego masła z orzechów karite, ekstraktu nasion avocado i bentonitu,
działający równocześnie na 3 problemy: cellulit, rozstępy
i brak jędrności skóry. Działa miejscowo wyszczuplająco, przyspiesza redukcję tkanki tłuszczowej, zmniejsza skórkę pomarańczową. Nagrodzony
za innowacyjność w 2012 roku na In Cosmetics
w Bangkoku.
Nieprażone masło orzechów karite działa wyszczuplająco, poprawia jędrność i gęstość skóry. Pobudza syntezę białka ZAG adypocytów (ZAG =
Zinc alpha-2-Glycoprotein), które aktywizuje lipolizę. Opatentowany proces wytwarzania zachowuje najcenniejsze składniki.
Ekstrakt nasion avocado stymuluje produkcję SKALP (Skin-derived Anti Leuko Proteinase), proteinazy chroniącej przed degradacją włókna
podporowe tkanki łącznej. Następuje zagęszczenie włókien kolagenu, elastyny i fibroblastów. W rozroście cellulitu pęczniejące adypocyty przerywają
jednolitą warstwę tych włókien i migrują przez te przerwane warstwy do góry. Tak powstają nierówności zwane skórką pomarańczową. Ekstrakt
pobudza też metabolizm, zapobiega gromadzeniu się
i zbijaniu tłuszczu w adypocytach.
Bentonit poprawia regenerację matrix komórkowego, pomaga usuwać toksyny, usprawnia transport substancji aktywnych do miejsc wymagających
działania.

Filtrat ze śluzu ślimaka - standaryzowany kompleks bioaktywnych składników, ekstrahowany ze śluzu wydzielanego przez ślimaki. Jedno z
nowszych odkryć w kosmetyce o bardzo szerokim, udowodnionym klinicznie zakresie działania. Pomaga szybko naprawić uszkodzenia skóry. Zawiera
wysoki poziom protein, alantoinę, witaminy A,C, E, mukopolisacharydy, kolagen, elastynę, enzymy proteolityczne, alfahydroksykwasy. Pobudza
regenerację.

UWAGA: Przy pozyskiwaniu filtratu o nazwie Poly-Helixan nie ginie żaden ślimak. W hodowli traktuje się je komfortowo, żyją w naturalnych
warunkach. Pozyskiwanie śluzu na filtrat odbywa się okresowo, stosuje się standaryzowane, humanitarne metody nieprzynoszące ślimakom cierpienia.

Ocena testujących przeprowadzona w badaniach użytkowych in vivo przez 4 tygodnie stosowania (% osób uczestniczących w
badaniach):
- tolerancja wyrobu 100%
- poprawa wyglądu i kondycji skóry 96,7%
- wygładzenie naskórka 93,3%
- zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej 73,3%
- zapobieganie i redukcja widocznych objawów cellulitu 80,0%
- wspomaganie kuracji wyszczuplających i antycellulitowych 76,7%
- działanie nawilżające 96,7%
- poprawa jędrności i elastyczności skóry 90,0%

- poprawa napięcia skóry 90%

Sposób użycia:
Energicznie wmasowywać w skórę, zwłaszcza tam gdzie występuje cellulit i/lub nadmiar tkanki tłuszczowej. Aby uzyskać najlepsze efekty stosować
regularnie rano i wieczorem. Dla skutecznego wnikania składników czynnych użyć co jakiś czas peelingu do ciała.

Składniki: Aqua, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Cetearyl Alcohol, Ceteareth -20,Gossypium Herbaceum Seed Oil,
Ethylhexyl Stearate, Snail Secretion Filtrate, Bentonite, Butyrospermum Parkii Butter Extract, Persea Gratissima Fruit Extract, Tocopheryl Acetate,
Panthenol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Dimethicone, Parfum, Phenoxyethanol, Triethanolamine, Disodium EDTA, Caprylyl Glycol,
Hydroxycitronellal, Citronellol, Alpha-isomethyl Ionone, Limonene, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Linalool

Pojemność:
500 ml / 16,91 fl.oz

*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.

