3 nowe SKUTECZNE zabiegi na CELLULIT
cellulit, coaxmed, cytrusowy raj, icoone, kosmetyk, masaż, skórka pomarańczowa, zabieg

Jak trudno pozbyć się cellulitu tylko za pomocą kosmetyków, wie każda kobieta, która tego próbowała. Dlatego warto
zainwestować w profesjonalne zabiegi: cytrusowy raj, icoone, coaxmed.
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Zabiegów które pomagają zlikwidować cellulit (pomarańczową skórkę) jest ogromny wybór − od prostych masaży po takie, w
których wykorzystuje się najnowsze technologie. Dzięki nim ciało szybko odzyskuje upragnioną gładkość i jędrność.

Masuj na zdrowie

1.

Dieta antycellulitowa – sposób na CELLULIT i... na życie

Cytrusowy gaj
Zabieg poprawia spalanie tkanki tłuszczowej. Oparty jest na kosmetykach zawierających silne roślinne składniki o działaniu przeciwcellulitowym i
ujędrniającym. Rozpoczyna się od pilingu. Potem na wybrane partie ciała nakładane jest serum, następnie krem do masażu. Masaż wykonuje się
bańką chińską, która zasysa fałd skóry. Na koniec na ciało nakłada się maskę, a potem preparat rozgrzewający. Zabieg świetnie relaksuje, także
dzięki zapachowi kosmetyków. Skóra jest elastyczna, wygładzona, napięta. Cena: 250 zł, czas: 2 godz., Instytut Bandi w Warszawie, www.bandi.pl

2.

Icoone
Jest to masaż próżniowy wykonywany przy użyciu dwóch głowic-rolek pokrytych małymi otworkami zasysającymi skórę. Masaż zmniejsza
zwłóknienie tkanki, pobudza mikrokrążenie i produkcję kolagenu. Na zabieg składa się drenaż limfatyczny oraz intensywny program ujędrniający.
Głowice zapewniają bardzo precyzyjne wykonanie masażu – rolowany jest każdy centymetr leczonej skóry. Do zabiegu trzeba zakładać specjalny
obcisły pajacyk. Po zabiegu skóra jest wygładzona i ujędrniona. Cena: 240 zł, czas: 45 min, La Perla w Warszawie, www.la-perla.pl

3.

Coaxmed
To urządzenie stosuje jednocześnie ultradźwięki i fale radiowe, a następnie krioterapię i masaż próżniowy. W efekcie dochodzi do uszkodzenia
komórek tłuszczowych i ich usunięcia z organizmu oraz do poprawy struktury kolagenu. Po posmarowaniu skóry żelem kosmetyczka masuje ciało
głowicą aparatu. Fale radiowe ogrzewają głębsze warstwy skóry do określonej temperatury, a ultradźwięki upłynniają tkankę tłuszczową.
Następnie skóra jest przyjemnie masowana głowicą chłodzącą. Zabieg nie jest bolesny, dla uszu jest tylko niemiły piszczący dźwięk powodowany
przez ultradźwięki. Po zabiegu skóra jest zaczerwieniona, ale od razu widocznie gładsza i na- pięta. Cena: 1500 zł, czas: 45 min, SkinClinic w
Warszawie, www.skinclinic.pl

