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Environ Body Żel do ciała Body Profile
kod produktu: ER0807
kategoria: LINIE PRODUKTÓW > ENVIRON > ESSENTIAL SKIN CARE > Kosmeceutyki do Ciała

Producent: Environ
235,00 zł
Kod QR:

Żel do ciała Body Profile
Body Toning Gel
Opakowanie: 100 ml
Ujędrniający żel do ciała Body Profile firmy Environ, o działaniu napinającym,
zagęszczającym oraz kondycjonującym.
OPIS:
Zawiera wiele aktywnych składników, które wyrównują nierówności skóry często związane z
cellulitem. Body Profile modeluje skórę, ujędrnia, pozostawiając ją zdrowszą i gładszą. Nadaje się
do użytku domowego i profesjonalnego. Produkt łatwo wchłanialny. Nie zawiera środków
zapachowych. Efekty na pośladkach, udach i brzuchu widoczne już po zastosowania jednego
opakowania. Lekka konsystencja zapewnia małe zużycie preparatu, a także bardzo dobrą
wchłanialność. Składniki aktywne pobudzają metabolizm komórkowy, przyspieszają krążenie krwi
i limfy. W składzie Body Proﬁle zawarto wysokoskoncentrowane witaminy, antyutleniacze,
roślinny ekstrakt z Paullinia Cupana oraz Dihydromyricetinę o właściwościach wygładzających,
napinających i zagęszczających skórę.
WSKAZANIA:
Poprawienie wyglądu skóry na nierównych obszarach ciała, takich jak nogi, pośladki, brzuch i
ramiona. Żel może być stosowany w domu. W celu zmaksymalizowania rezultatów, należy
stosować w połączeniu z zabiegami jonoforezy i sonoforezy wykonywanymi w salonach
kosmetycznych za pomocą urządzenia Ionzyme DF ll.
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WŁAŚCIWOŚCI:
• Normalizuje skórę – najważniejsze działanie witaminy A.
• Wygładza i napina skórę, wyraźnie poprawę jej kondycje po zastosowaniu.
• Myriceline to składnik, który bierze udział w 3 procesach metabolicznych magazynowania
tłuszczów: adiopogenezy (odkładanie się tkanki tłuszczowej) lipolizy i lipogenezy. Procesy te
służą do zmniejszenia rozwoju dojrzałych komórek tłuszczowych, wzrostu zniszczenia
nagromadzonego tłuszczu i uniknięcia powstawania nowych złogów tłuszczu.
• Pronalen Modeling, wspomaga modelowanie, wygładzanie i ujędrnienie skóry. Zawiera Guarane
(Paullinia Cupana Seed Extract), która aktywuje krążenie krwi.
• Zastosowane składniki pomagają wyeliminować nadmiar płynów, wzmacniają barierę hamującą
utratę wody, zwiększając przy tym elastyczność skóry.
• Efekty widoczne po 3-6 miesiącach bądź szybciej, gdy odbywają się w połączeniu zabiegami
jonoforezy i sonoforezy.
SKŁAD:
Aqua (Water), Alcohol Denat.,Pentylene Glycol, Butylene Glycol, Glycerin, Sorbeth-30, Decyl
Glucoside, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Acrylate/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Algae
Extract, Paullinia Cupana Seed Extract, Xanthan Gum, Dihydromyricetin, Ascorbic Acid, Disodium
EDTA, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben,
Isobutylparaben, Sodium Hydroxide, Sodium Bisulfite, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil,
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract.
OKRES TRWAŁOŚCI: 12 miesięcy bez otwierania

ENVIRON
KOSMECEUTYKI DO CIAŁA:
Krem do ciała z wit. A, C i E
Olejek intensywny EssentiA
Żel do ciała Body Profile
Derma-Lac Lotion
Krem do rąk i paznokci
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