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Link do produktu: https://www.twoja-apteczka.pl/zel-antycellulitowy-500-ml-p-1950.html

Żel antycellulitowy 500 ml
Cena brutto

66,99 zł

Cena netto

54,46 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

1950

Producent

Juventas

Opis produktu
Żel antycellulitowy 500 ml - specyfikacja produkty
Żel antycellulitowy można stosować w profesjonalnych gabinetach kosmetycznych oraz w warunkach domowych.

Właściwości żelu antycellulitowego:

redukcja cellulitu,
utrwalenie efektu gładkiej skóry,
pomoc w spalaniu tkanki tłuszczowej,
zabezpieczenie przed ponownym powstaniem cellulitu.
Żelu antycellulitowego należy używać zewnętrznie na czystą skórę bez oparzeń słonecznych, bez otwartych ran.
Podczas stosowania unikać korzystania z solarium i przebywania na słońcu.
Przed pierwszym użyciem należy wykonać próbę uczuleniową.
Po użyciu mogą wystąpić zaczerwienienia, wysypka, uczucie ciepła (utrzymujące się do 60 minut).
Nie należy stosować na piersi, wokół ust i oczu. Nie jest zalecany dla osób z żylakami, wysokim ciśnieniem, problemami ze
skórą.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Stosować 2 razy dziennie rano i wieczorem po kąpieli.
Termin ważności żelu antycellulitowego 24 m-ce.

Żel antycellulitowy - ważne informacje
Cellulit jest bolączką niejednej kobiety. Choć powszechnie łączy się go z nadwagą, to nie jest ona jedyną przyczyną
powstawania pomarańczowej skórki. Cellulit, czyli nierównomierne rozmieszczenie komórek lipidowych w tkance podskórnej,
może również pojawić się przy gwałtownym chudnięciu oraz w wyniku zaburzeń gospodarki wodnej w organizmie.

Na szczęście są skuteczne sposoby na pozbycie się cellulitu. To odpowiednia dieta, aktywność fizyczna oraz zabiegi
kosmetyczne – głównie masaże. Do profesjonalnych masaży redukujących cellulit, jak i do domowej pielęgnacji, polecamy żel
antycellulitowy Juventas.
Regularne stosowanie żelu antycellulitowego skutkuje widoczną redukcją istniejącego już cellulitu, a także zapobiega
powstawaniu dalszych zmian. Ponadto żel wygładza skórę, poprawia jej ukrwienie i wygląd, jak również przyczynia się do
redukcji tkanki tłuszczowej – jest więc nieocenionym sprzymierzeńcem w odchudzaniu.

Żel antycellulitowy - zamów w naszym sklepie
Żel można stosować do zabiegów takich jak drenaż limfatyczny, masaż klasyczny i próżniowy, termoterapia czy body
wrapping.
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