
ALGAS ROJAS

Selüliti azaltır ve genelleşmiş yağları eritir

Selülit belirtileri

Kadınları en çok etkileyen metabolik bir faktör olan selülit sürecini tetikleyebilecek birkaç neden vardır. Hareketsiz yaşam tarzı, yanlış 
beslenme, stres, tütün ve alkol tüketimi, dolaşım bozuklukları veya hormonal faktörler belirleyici noktalardır, genetik faktör en önemlisidir. En 
sık görülen semptomlar şunlardır: bacaklardaki ağırlıklar, ayak bileklerinde ödemler, kramplar, soğuk ayaklar, spontan morluk veya bölgeye 
dokunulduğunda ağrı hissi.

Değişiklikler Sonuçlar
• Bağ dokusunun değişmesi.
• Deri altı dokusunda su ve toksinlerin anormal birikimi, 

hiperpolimerizasyon.
• Yağ hücrelerinin irileşmesi.
• Doku sertleşmesi. 

• Ödem.
• Dokunmaya bağlı ağrı.
• Portakal kabuğu.
• Gerginlik kaybı. 

Ana sinerji LIPOLIMIT FACTOR 

Etkili maddeleri bir araya getiren ve etkilerini çoğaltan, görünür ve kalıcı sonuçlar sağlayan güçlü 
tedavi. 4 spesifik bileşenin etkisine dayanan özel sinerji: Brown and Red Algae + L-Arginine + 
Rusco + Forskolin.
Geçirgenliği artırarak ve tutulan malzemelerin difüzyonunu kolaylaştırarak bağ dokusunun sertliği 
ve sklerozu üzerine etki eder, böylece aynı zamanda dikkate değer bir indirgeme ve anti-selülit 
etkisi elde edilir. Anti-estetik selülite neden olan dejeneratif çemberi kırabilen kan ve lenfatik 
dolaşımı iyileştirir.
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Mikro dolaşımı ve toksin 
drenajını aktive eder

Yağ nodüllerini parçalar, 
metabolizmayı hızlandırır

Bağ dokusuna 
olağanüstü direnç 
sağlar, pürüzsüzlüğünü 
ve sıkılığını arttırır

ar

Belirtiler Anubis Çözümü

1
KAN DOLAŞIMININ BOZULMASI VE LENF 
BEZİNİN AŞIRI YÜKLENMESİ 
Toksin yok etme açığının eşlik ettiği, mikro 
dolaşım ve lenfatik sistemin yavaşlaması ve 
birikmesi. Ödemle sonuçlanan 
permeabilizasyon.

RUSCO
L-ARGININE
FUCUS 
VESICULOSUS 

DOLAŞIM DÜZENLEYİCİ VE ÖDEM GİDERİCİ
Kılcal geçirgenliğin azaltılması. Dolaşım 
sistemini uyarır, toplardamar dönüşe 
faydalıdır ve toksinlerin lenfatik sistemden 
atılmasını arttırır.

2
ADIPOCITARY AKTİVİTE EKSİKLİĞİ VE DOKU 
SIKILAŞMASI
Makronodül gruplarının kapsüllenmesi ve 
hücresel metabolizmanın yavaşlaması, bu da 
enerji verme ve toplama işlevlerinde bir 
açıklığa neden olur. Temel maddenin 
hiperpolimerizasyonu.

FORSKOLINA CAFFEINE 
CHONDRUS CRISPUS

YAĞ HÜCRELERİ ÜZERİNDE ODAK ETKİSİ
Lipolizi yavaşlatır ve yağ hücrelerindeki yağ 
parçalama prosesini uyararak selüliti önemli 
ölçüde azaltır.

3
TURUNCU CİLT

Doku iltihabı, ödem ve kapsüllenmiş makro-
nodüller, çevredeki dokunun genel olarak 
sıkışmasını sağlar. Septum gerilir ve lifler geri 
çekilir, böylece sonuç portakal kabuğu olur.

PEPTIDES OF
COLLAGEN
BLUEBERRİES

NEMLENDİRME VE SIKILAŞTIRMA
Aynı zamanda, cildin kuvvetini ve direncini 
korumaya, onarmaya yardımcı olan dokuların 
yapısını ve lifli dokusunu geri kazanmaya 
yardımcı olan esansiyel amino asitleri 
sağlayarak, portakal kabuğunu görüntüsünü 
etkin bir şekilde azaltan bir germe etkisi sağlar.

YAĞ ERİTİCİ SELÜLİT 
AZALTMA

DOLAŞIM 
DÜZELTME



Pazarlama desteği

Seri İmajı Poster Broşür

Serinin ürünleri

ALGAS ROJAS ar

Argi-Mask Red 
Kremsi kil 
maskesi

1000 ml. 

ALGAS ROJAS

Konsantre Maske

Algae extract, 
collagen peptides ve 

white clay

Algae extract, 
collagen ve caffeine 

peptides

8 amp. x 10 ml.

ALGAS ROJAS

Concentrate
Selülit önleyici 

konsantre

ALGAS ROJAS

Cream
Selülit önleyici

krem

200 ml. 500 ml.

Nemlendirme / Takviye

Algae extract, iodinated 
collagen peptides ve 

menthol



Kozmetik endikasyonlar • Selülit, lokalize veya genelleştirilmiş yağ.

• Ödemli doku veya sıvı tutulmasına meyilli.

• Kötü kan dolaşımı. 

Süre ve düzenlilik • Seans başına süre: 1 saat / manuel tedavi veya 
cihazlarla birlikte 1,5 saat.

• Yoğun tedavi: en az 6 seans, haftada 2 seans.

• Bakım tedavisi: 2 aylık seans. 

Ekipman ile kullanım • ALGAS ROJAS LINE, profesyonel kriterlere göre 
elektroporasyon, galvanik akımlar, kavitasyon, radyofrekans 
ve basınç tedavisi ile kombine edilebilir. 

Önlemler • Hamilelik ve emzirme.

• Tiroid. 

Serinin protokolü

LIPOLIMIT FACTOR® Çözüm

ALGAS ROJAS ar



Seri protokolü   Adım Adım

1 Arındırma

•  İlk seansta ve tedavinin yarısında gerçekleştirin. Temiz cilt üzerine, PEELING 
PLUS'u yayın ve ovarak çalışın.

• Fazla ürünü kuru bir bezle çıkarın ve tamamen çıkarmak için nemli bir bez kullanın. 

2 Masaj ve konsantre

•  ALGAS ROJAS CONCENTRATE flakonunu tamamen emilene kadar manuel 
olarak uygulayın. Ödemli veya yumuşak selülit tedavisi için idealdir.

•  Tedavi etmek istediğimiz alanlarda özel hareketlerle selülit karşıtı bir masaj 
uygulayarak ALGAS ROJAS CREAM uygulayın. 

3 Maske

• ARGI-MASK RED maskesini hafifçe ısıtın ve tedavi edilecek alana tamamen 
yayın. Koruyucu film örtün ve 15 ila 20 dakika bekletin.

• Fazlalığı kuru bir bezle alın ve tamamen çıkarılması için ıslak bez kullanın.

• İstenirse, ürünün maruz kalma süresi boyunca, bir PRESOTERAPİ (Lenf Drenaj) 
gerçekleştirilebilir. 

4 Sonlandırma

• ALGAS ROJAS CREAM tedavi edilecek alana yayın ve tamamen emilene kadar 
çalışın. 

bL  Protokolde kullanılan ve ALGAS ROJAS ürününün parçası olmayan ürünler hakkında daha fazla bilgi için: 

PEELING PLUS: “BODY LINE” serisine bakınız.

LIPOLIMIT FACTOR® Çözüm

ALGAS ROJAS ar



LIPOLIMIT FACTOR® Çözüm

ALGAS ROJAS ar

Teknik döküman

Ürün ALGAS ROJAS 

Cream

Boyut       200 ml.       500 ml.

Açıklama Selülit önleyici, azaltıcı ve şekillendirici krem Referans 49000200 49000002
(PACK RETAIL ALGAS ROJAS)

49000500

YENİDEN
SIKILAŞTIRICI

SELÜLİT 
AZALTMA

DOLAŞIM 
DÜZELTME



Ana aktif maddeler

Seaweed Extract Fucus 
Vesiculosus

Nemlendirici ve film oluşturucu özellikleriyle, aşamalılı enflamatuar etkileri önleyebilen fukoidan içeriği 
sayesinde sakinleştirici özelliklere de sahiptir. Aynı zamanda doğal antioksidan özelliklere sahip 
sülfatlanmış yosun polisakaritler içerir. Aynı zamanda cilt kollajen sentezinden sorumlu hücrelerin 
fibroblastlarının uyarılmasında rol oynar, dokulara gerginlik ve yeniden doğrulama verir. Vücudun bazı 
kısımlarında tutulan sıvıları harekete geçiren, kan dolaşımını uyaran ve toksinleri yok eden organik iyot 
içermektedir. Fucusun bu tür dekonjestan ve ödem karşıtı hareketleri, olağanüstü bir anti-selülit 
aktivitesi sağlar.

Chondrus Crispus 
Extract

Transepidermal su kaybı aktivitesini düzenleyen sülfatlanmış polisakaritler içerir. Sülfatlanmış 
polisakaritler, büyük miktarda su emen ve tutan bir matris oluşturabilen higroskopik moleküllerdir. 
Büyük boyutlarından dolayı, bu maddeler cildin yüzeyinde kalır, burada transepidermal su kaybını 
düzenleyen ve dolayısıyla cildin biyomekanik özelliklerini iyileştiren nemlendirici ve film oluşturma 
özelliklerine sahip ince bir tabaka oluşturur. Antioksidan özellikleri ve iyonlaştırıcı elementler 
sayesinde cildin doğal dengesini destekleyen temel besinler içerir. Bunlar doğal olarak cildin canlılık 
ve görünümünde bir iyileşme sağlar.

Collagen Peptides Dokuların suyu tutma yeteneğini pekiştirerek hücrelerin uygun şekilde hidratlanmasına ve 
epidermisin yumuşak ve elastik olmalarına neden olur. Cildin kuvvetini ve direncini korumaya ve 
onarmaya yardımcı olan yapısını ve lifli çerçevesini geri kazandırmayı sağlayan temel amino asitleri 
sağlar. Fibroblastların aktivasyonu ile yumuşatıcı ve sıkılaştırıcı özelliğe sahiptir, destek liflerinin 
oluşumunu sağlar.

Organic Iodine Dekonjestan ve anti-ödem etkisiyle organik iyot; vücudun bazı bölümlerinde tutulan sıvıları 
harekete geçirir, kan dolaşımını uyarır ve toksinleri elimine eder.

Menthol Dekonjestan ve yatıştırıcı özellikleriyle. Dolaşımın iyileşmesine katkı sağlar. Cilde hafif bir tazelik verir.

Cilt tipi Sonuçlar

Selülit, genel yağın önlenmesi ve tedavisi için tüm cilt 
tiplerinde kullanılabilir.

• Kan dolaşımını iyileştirir ve sıvı kaybını önler, şişlik ve pürüzleri 
yok eder ve cildin görünümünü iyileştirir.

• Derinlemesine nemlendirir ve pürüzsüzlük sağlar. 

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Etkilenen bölgeye uygulayın 
ve dairesel hareketlerle ve 
artan modla tamamen 
emilene kadar çalışın. 

• Radyo frekansı için 
uygundur.

• Ekipman tedarikçisine 
danışmanız önerilir. 

• Profesyonel kullanım: 
ALGAS ROJAS tedavisinde, 
profesyonel uzmanın 
kriterlerine göre.

• Evde kullanım: 
Günlük kullanım, sabah ve / 
veya gece. 

• Organik iyot içerir. 

LIPOLIMIT FACTOR® Çözüm

ALGAS ROJAS ar



LIPOLIMIT FACTOR® Çözüm

ALGAS ROJAS ar

Teknik döküman

Ürün ALGAS ROJAS 

Concentrate

Boyut 8 amp.x 10 ml. 

Açıklama Selülit önleyici, azaltıcı konsantre Referans 49000008

YAĞ ERİTİCİSELÜLİT 
AZALTMA

DOLAŞIM 
DÜZELTME



Ana aktif maddeler

Algas Extract Protein, iyot, sodyum, potasyum, magnezyum ve vitaminler içerir. Adipositleri parçalayan ve 
toksinleri yok eden yüksek iyot içeriği nedeniyle yağların giderilmesine katkıda bulunur. Hücre 
yenilenmesini canlandırır ve teşvik eder.

Collagen Peptides Dokuların suyu tutma yeteneğini pekiştirerek hücrelerin uygun şekilde hidratlanmasına ve 
epidermisin yumuşak ve elastik olmalarına neden olur. Cildin kuvvetini ve direncini korumaya ve 
onarmaya yardımcı olan yapısını ve lifli çerçevesini geri kazandırmayı sağlayan temel amino asitleri 
sağlar. Fibroblastların aktivasyonu ile yumuşatıcı ve sıkılaştırıcı özelliğe sahiptir, destek liflerinin 
oluşumunu sağlar.

Caffeine Canlandırıcı ve uyarıcı etkisinden dolayı yağın giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca cildin daha sıkı 
olmasıyla kan akışını artırmaya ve kan dolaşımını yeniden etkinleştirmeye yardımcı olur.

Forskolin Lipaz aktivasyonu ile lipolizi hızlandırır. Hücre içindeki yağların uzaklaştırılmasını 
kolaylaştırır ve hücre oluşumunu düzenler.

Ruscus Extract Vazokonstriktör (damar büzücü) ve düzenleyici. Kılcal damarları koruma etkisi.

Cranberry Extract Drenaj, antioksidan ve sıkılaştırıcı olarak, kollajen ve elastin sentezini arttırır.

Arginine Mikro sirkülasyonu uyararak aktif bileşenlerin geri kalanının penetrasyonunu kolaylaştırır. Aynı 
zamanda yara iyileşmesini hızlandırır.

Cilt tipi Sonuçlar

Selülit, genel yağın önlenmesi ve tedavisi için tüm cilt tiplerinde 
kullanılabilir.

Selülit üç aşamada tedavi edilir:

- Elimine edilmeleri için yağ nodülleri parçalanır.
- Metabolizmayı hızlandırarak yağları parçalar.
- Yağ oluşumunu azaltır. 

Dokuyu boşaltır, detoksifiye eder ve besler, işlev bozukluklarını 
giderir, dermisi düzeltir ve “portakal kabuğu” ile etkili bir şekilde 
savaşır.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Konsantreyi tedavi edilecek 
alana uygulayın ve tamamen 
emilene kadar çalışın. 

• İyontoforez: - Kutup 
tarafından iyonize edilebilir.

• Elektroporasyon: Tamamen 
emilene kadar çalışın.

• Kavitasyon / Ultrason: 
İletken jel ile birlikte 
uygulayın. 

Radyofrekans durumunda, 
konsantre ve ardından 
iletken bir jel uygulayın.

Ekipman tedarikçisine 
danışmanız önerilir.

• Profesyonel kullanım: 
Profesyonel uzmanın istediği 
zaman veya ALGAS ROJAS'ın 
bakım protokolü dahilinde 
kullanın.

• Organik iyot içerir. 

LIPOLIMIT FACTOR® Çözüm

ALGAS ROJAS ar



LIPOLIMIT FACTOR® Çözüm

ALGAS ROJAS ar

Teknik döküman

Ürün ALGAS ROJAS 

Argi-Mask Red

Boyut 1000 ml. 

Açıklama Kremsi kil maskesi Referans 59021000

OKSİJEN
SAĞLAYICI

NEMLENDİRMEDOLAŞIM 
DÜZELTME



Ana aktif maddeler

Algas Extract Protein, iyot, sodyum, potasyum, magnezyum ve vitaminler içerir. Adipositleri parçalayan ve 
toksinleri yok eden yüksek iyot içeriği nedeniyle yağların giderilmesine katkıda bulunur. Hücre 
yenilenmesini canlandırır ve teşvik eder.

Collagen Peptides Dokuların suyu tutma yeteneğini pekiştirerek hücrelerin uygun şekilde hidratlanmasına ve 
epidermisin yumuşak ve elastik olmalarına neden olur. Cildin kuvvetini ve direncini korumaya ve 
onarmaya yardımcı olan yapısını ve lifli çerçevesini geri kazandırmayı sağlayan temel amino asitleri 
sağlar. Fibroblastların aktivasyonu ile yumuşatıcı ve sıkılaştırıcı özelliğe sahiptir, destek liflerinin 
oluşumunu sağlar.

White Clay Arındırıcı, toksinler ve kirleri ortadan kaldırır. Canlandırıcı ve rahatlatıcı, mikro sirkülasyonu artırarak hafif 
bir ısı hissi sağlar ve aktiflerin daha iyi nüfuz etmesini sağlar.

Özellikler MİNERAL YAĞLAR İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Selülit karşıtı, zayıflama veya genelleştirilmiş yağ tedavilerinde 
tüm cilt tipleri için kullanılabilir.

• Selülit ile mücadelede yardımcı olur.
• Toksinlerin, kirlerin ve ölü hücrelerin yok edilmesini teşvik eder.
• Arındırır.
• Cildi canlandırır, yeniden yapılandırır ve erken yaşlanmayı 

önleyen antioksidan özellikler sağlar. Pürüzsüz ve elastik cilt. 

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Tedavi edilecek bölgeye 
uygulayın ve 15-20 dakika 
boyunca koruyucu film ile örtün. 

• Fazlalığı kuru bir bezle silin ve 
tamamen temizlemek için nemli 
bez kullanın. 

• Uygun değil. • Profesyonel kullanım: 
Profesyonel uzmanın istediği 
zaman veya ALGAS 
ROJAS'ın bakım protokolü 
dahilinde kullanın. 

• Organik iyot içerir. 

LIPOLIMIT FACTOR® Çözüm

ALGAS ROJAS ar


