
C-L cL

Teknik döküman

Ürün C-L

Emulsion

Boyut 200ml. 500 ml.

Açıklama Lokalize yağlar için hyperaemiant jel Referans 50040200 50040500

YAĞ ERİTİCİSELÜLİT 
AZALTMA

DOLAŞIM 
DÜZELTME



C-L

Ana aktif maddeler 

L-Carnitine Yağların yanmasını destekleyen amino asit. Amino asit karnitin, yağ oksidasyonunu hızlandırmaya 
yardımcı olur.

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.

Brown Seaweed 
(FUCUS and PELVETIA 
CANICULATA)

Nemlendirici ve film oluşturma özelliklerine sahiptir. Ayrıca, genellikle alerjilere ve doku hasarına 
neden olan kademeli alevlenme etkilerini inhibe edebilen Fucoidan içeriği nedeniyle sakinleştirici 
özelliklere sahiptir. Deniz yosunu özü, bu hassas bölgede tutulan sıvıları harekete geçiren, kan 
dolaşımını teşvik eden ve toksinleri gideren organik iyot içerir. Bu tür dekonjestanlar ve deniz 
yosunu özünün anti-ödemi, olağanüstü lipolitik aktiviteye izin verir, hücre metabolizmasını aktive 
eder ve böylece birikmiş toksik elementlerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

Ruscus Ana bileşenlerinin (saponinler ve flavonoidler) sinerjistik etkisinden dolayı, ruscus periferik 
dolaşımı uyaran venotonik bir bileşen olarak kabul edilir. Çalışmalar, içerdiği ruskojenin ve 
flavonoidlerin, kılcal geçirgenliği azaltan ve damar direncini artıran özelliklere sahip olduğunu 
göstermiştir.

Ivy Cildi yenileyici ve iyileştirici özellikleri vardır. Kan damarlarının kasılmasını ve genişlemesini 
uyaran, mikro sirkülasyonu teşvik eden ve cildi oksijene eden β-Hederagenin içerir.

Methyl Nicotinate Hiperaemik etki ile B kompleksinin vitamin grubuna ait bir alkaloiddir, cilde uygulandığında kan 
akışında ve lokal sıcaklıkta artışa neden olan vazodilatuvar bir etkiye sahiptir. Uygulama alanındaki 
kan akışını artırarak, metabolik ürünlerin iltihaptan uzaklaştırılması hızlandırılır, bu da termo aktif etki 
ile birlikte diğer aktif bileşenlerin penetrasyonunu teşvik ederek, ödemin bozulmasını kolaylaştırır.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ/ MİNERAL YAĞLAR İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Selülit ve lokalize yağların tedavisi için. Isıtıcılı termo zayıflama jeli. Uyarıcı, lipolitik ve yeniden 
yapılandırma, venotonik etkiye sahip, dokuların oksijene 
edilmesinin iyileştirilmesine ve cildi en iyi şekilde aktive edici 
prensipler sağlar.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Profesyonel kullanım: Daha 
fazla aktif maddenin içeri 
girmesini sağlamak için, 
tedavi edilecek alana C-L 
EMULSION uygulayın ve 
tamamen emilinceye kadar 
bir masaj yapın.

• Evde kullanım: Tedavi 
edilecek bölgeye C-L 
EMULSION uygulayın ve 
tamamen emilene kadar bir 
masaj yapın. 

• Cihazlar için uygun 
değildir. 

• Profesyonel kullanım: 
Profesyonel uzmanın 
istediği zaman veya RED 
SEAWEED'in bakım 
protokolü dahilinde 
kullanın.

• Evde kullanım: Günlük veya 
spor öncesi yağ yakımını 
arttırmak için. 

• Bu ürün hiperemi üretebilir 
(ciltte kızarıklık). Bu yüzden 
dolaşım problemlerinde 
kullanılmasını önermiyoruz.

• Uygulamadan sonra küçük 
bir kızarıklık genellikle 
görülür ve sıcak bir his ile 
birlikte hissedilir.

• Uygulamadan sonra 
mukoza ile temasından 
kaçının ve elinizi yıkayın. 

cL



C-L cL

Teknik döküman

Ürün C-L

Bi-Actif 
Mask 

Boyut 500 ml.

Açıklama Uyarıcı maske Referans 60020500

YAĞ ERİTİCİİLETİM 
SİSTEMİ

DOLAŞIM 
DÜZELTME



C-L

Ana aktif maddeler

Ginkgo Biloba Serbest radikallere karşı oksidasyondan koruyan antioksidan etkiye sahip çeşitli flavonoidler ve 
terpenoidleri içerir, ayrıca vasküler duvarlar üzerinde rahatlatıcı bir etkiye ve kan akışı veya mikro 
sirkülasyonda bir iyileşme etkisine sahiptir.

Camphor Kafur özü, cildin mikro dolaşımı üzerinde uyarıcı bir etkiye sahiptir, yerel sıcaklığı artırabilir 
veya azaltabilir ve dokuları ödemlerden temizler.

Methyl Nicotinate Hiperaemik etki ile B kompleksinin vitamin grubuna ait bir alkaloiddir, cilde uygulandığında kan 
akışında ve lokal sıcaklıkta artışa neden olan vazodilatuvar bir etkiye sahiptir. Uygulama alanındaki 
kan akışını artırarak, metabolik ürünlerin iltihaptan uzaklaştırılması hızlandırılır, bu da termo aktif 
etki ile birlikte diğer aktif bileşenlerin penetrasyonunu teşvik ederek, ödemin bozulmasını 
kolaylaştırır.

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

Özellikler PARABEN İÇERMEZ/ MİNERAL YAĞLAR İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Selülit ve lokalize yağ tedavisi için. Hacim azaltma ve sıkılaştırma 
tedavilerinde kullanılır.

Sıcak ve soğuk efektli maske. Mikro sirkülasyonu aktive eder, 
tutulan sıvıların drenajını ve doku toparlanmasını dağıtır. 
Daha sonra uygulanan ürünlerin penetrasyonunu arttırır.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Profesyonel kullanım: BI-ACTIF 
MASK uygulayın ve 15-20 
dakika boyunca koruyucu film 
ile kaplayın ve üzerini örtün. 
Kuru bir bezle fazlalığı giderin 
ve nemli bir bezle tamamen 
temizlemeyin. 

• Cihazlar için uygun 
değildir. 

• Profesyonel kullanım: 
Profesyonel uzman 
tarafından istendiğinde veya 
NATURAL SCULPT'in 
belirlenmiş bakım seansları 
dahilinde kullanın. 

• Bu ürün hiperemi üretebilir 
(ciltte kızarıklık). Bu yüzden 
dolaşım problemlerinde 
kullanılmasını önermiyoruz.

• Uygulamadan sonra küçük 
bir kızarıklık genellikle 
görülür ve sıcak bir his ile 
birlikte hissedilir.

• Uygulamadan sonra 
mukoza ile temasından 
kaçının ve elinizi yıkayın.  

cL


