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PROFESSIONAL COCKTAIL 

Yağ parçalayıcı, zayıflatıcı ve sıkılaştırıcı kokteyl, özel olarak birleştirilen selülitin üç fazını işlemden 
geçiren aktif bileşenler: sıkılaştırma, ödem önleme ve nemlendirme.

Genelleştirilmiş veya lokalize selülit tedavisi için belirtilir. Zayıflatma ve lipolitik etki ile yağ yakma 
ve mobilizasyonu teşvik eden hücresel düzeyde hareket eder, böylece adipositlerin boyutunu 
azaltır ve sonuç olarak kontur ve portakal kabuğunu azaltır. Kurutma ve detoksifiye etki ile vücut 
hacmini azaltmaya yardımcı olur.

CAFFEINE 
5%

ZAYIFLATICI KOKTEYL

• Temiz, şeffaf ve düşük viskoziteli bir çözüm.
• pH: 6.0-8.0
• Yoğunluk 0.970-1.030 g / ml.
• Steril

ÜRÜN TANITIMI

•

Ambalaj: Flakon üzeri baskılı topaz

•

Paket: 5 flakon / kutu

•

Sunum: 10ml'lik şişeler
Saklama koşulları: 2 °C ila 25 °C arasında saklayın
Ürünü kullanmaktan kaçının:

Zeminle temas halinde
Yakında bir ısı veya nem kaynağı
Güneş ışığı ile doğrudan temas halinde

Bir kez açılınca: Buzdolabında 1 ay stabildir. (Mikrobiyolojik kontrollerle farklı testler yapılmıştır)

ÜRÜN AÇIKLAMASI 
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SONUÇLAR

• Portakal kabuğunu azaltır

• Yerel yağ birikimlerini azaltır

• Vücut hacmini azaltır ve sıvının uzaklaştırılmasını sağlar

• Vücut konturu yeniden tanımlanır

• Cilt destek liflerini yeniden yapılandırır ve geliştirir.

• Daha esnek, daha sıkı ve nemli cilt.

BİLEŞENLER

Caffeine 
5% 

Centella 
Asiatica 

• Fibrolastların aktivasyonu ile iyileştirme ve sıkılaştırma
özellikleri, kollajen sentezinin uyarılması.

• Mikro sirkülasyonu iyileştirir.
• Hücrelerin serbest radikallerin neden olduğu saldırılara karşı iyi

korunmasını sağlayan yüksek dozlarda antioksidanlar içerir.
• Kafeinle birleştirildiğinde, lipolizi uyarır.

Hedera 
Helix 
Leaf 

• Anti-selülit ve vazokonstriktör (damar büzücü) özellikleri.
• Dolaşım özellikleri (selülit durumlarında yardımcı madde).
• Vazokonstriktör özelliklerine sahip triterpenik saponinler sunar

ve ödemli selülitin önlenmesine yardımcı olur.
• Özellikle venöz dolaşım bozuklukları ve selülit nodüllerinde

endikedir.

Fucus 
Vesiculosus 

Extract 

• Yağların parçalanmasından sorumlu olan enzim olan lipaz
seviyesini artırdığı için lipolitik etki.

• Karbonhidratların girişini adipositlere düzenleyerek lipid fazlalığını 
sınırlar. Lenfatik dolaşımı ve toksinlerin yok edilmesini önler.

• Lenfatik dolaşımı ve toksinlerin atılmasını destekler.

• Metabolizmayı hızlandırarak istirahatte enerji harcamalarını
artırır.

• Selülitin neden olduğu portakal kabuğu etkisini azaltır.
• Cilt üzerinde koruyucu ve yumuşatıcı bir etki yaratarak epitelin

kurumasını önler.
• Derinin esnekliğini, homojenliğini ve dokusunu iyileştiren

kollajen üretimini uyarır.


