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Lirene Make Me Slim balsam ujędrniająco-modelujący 200ml
 

Cena: 27,00 PLN

Opis słownikowy

Działanie hamujące tworzenie nowych komórek
tłuszczowych, pobudzające mikrokrążenie
skóry, redukujące cellulit, redukujące tkankę
tłuszczową, uelastyczniające, ujędrniające,
wygładzające, zmiękczające

Miejsce
stosowania

ciało

Podmiot
odpowiedzialny

Dr Irena Eris

Postać balsam

Problem cellulit

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry normalna

Opis produktu
 

WYGŁADZENIE, POPRAWA NAPIĘCIA SKÓRY

Wyjątkowa formuła balsamu została oparta na PIPERYNIE, antyoksydacyjnej substancji termogenicznej, zwiększającej penetrację do
głębszych warstw skóry cennych składników aktywnych. Pobudza ona lipolizę oraz hamuje tworzenie nowych komórek tłuszczowych.
Wpływając na regulację aktywności lipolitycznej i lipogennej komórek zmniejsza widoczność cellulitu, wspiera modelowanie sylwetki,
pobudza mikrokrążenie i wzmacnia skórę.
Balsam zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego.

Sposób użycia:

Aplikuj codziennie rano i wieczorem. Wmasuj w skórę ze szczególnym uwzględnieniem miejsc z nadmiarem tkanki tłuszczowej oraz
cellulitem. W celu wzmocnienia efektów szczególnie polecany w połączeniu z serum drenującym uda i pośladki Make me slim.

Składniki aktywne:

KOMPLEKS LIPO-CONTOUR (Z WYCIĄGIEM Z MIKROALGI
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usprawnia proces brunatnienia adipocytów spalających podskórny tłuszcz. Redukuje cellulit, wygładza, zwiększa jędrność i
elastyczność głębokich oraz wierzchnich warstw skóry.

NATURALNY OLEJEK ETERYCZNY Z CZARNEGO PIEPRZU

aktywuje układ krążenia, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej oraz pozostawia przyjemny zapach.

KOFEINA

wspomaga metabolizm komórkowy, wygładza skórę, zmniejsza widoczność grudek i nierówności.

MASŁO SHEA

posiada właściwości gojące rany i zmiękczające skórę, regeneruje i odżywia skórę. Surowiec ten tworzy na skórze film, który
zabezpiecza skórę w sposób naturalny chroniąc przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, środowiska zewnętrznego
i przedwczesnym starzeniem się skóry.

Efekty:

zwiększa jędrność i napięcie skóry 83%
zapobiega wiotczeniu skóry 83%
redukuje nierówności 78%
zmniejsza widoczność cellulitu 77%

*PO 2 TYGODNIACH STOSOWANIA W TEŚCIE IN-VIVO
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