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BODY WRAPS® ANTICELLULITE
VIDITELNĚ REDUKUJE CELULITIDU
Kombinace účinných látek- indické kopřivy, přírodního kofeinu a esenciálního,
buňky vyživujícího faktoru aktivuje rozklad tuků, podporuje vylučování odpadních
látek a zlepšuje pevnost tkáně.

AKTIVNÍ SLOŽKY
Přírodní kofein
Přírodní kofein napomáhá rozkladu tuku (lipolýza). Omezením enzymu
fosfodiesterázy zvyšuje hladinu cAMP (cyklický adenosinmonofosfát) . To aktivuje
rozpad tuků v adipocytech (tukových buňkách) tím, že se zrychluje rozštěpení
triacylglyceridů na volné mastné kyseliny.
Kopřiva indická
Kopřiva indická podporuje detoxikaci. Rozšiřuje cévy a má příznivý vliv na
lymfatický systém. To zrychluje odstraňování uvolněných mastných kyselin
a podporuje vypouštění nadbytečné tkáňové tekutiny.
Složka vyživující buňky
Tento faktor zvyšuje tvorbu adhezních buněčných proteinů a posiluje pevnost
pokožky.
Extrakt z Chlorelly regeneruje kůži a hojí drobné ranky či záněty.
Kaolin
velmi jemný jíl působí jako přírodní detoxikační prostředek, pronikající hluboko
do struktury pokožky. Účinně a šetrně odstraňuje odumřelé buňky, pokožku čistí,
vyhlazuje, regeneruje a revitalizuje. Je vhodný především na citlivou, suchou
nebo zralou pleť. Zvláčňuje kůži, zlepšuje její strukturu, zvyšuje elasticitu a
pevnost. V podkožních vrstvách podporuje kaolin látkovou výměnu, proto je
vhodným přípravkem v boji proti celulitidě.
Body Wraps Tea
z cesmíny paraguayské potlačuje duševní a tělesnou únavu, napomáhá
vylučování vody z organismu a přispívá ke kontrole tělesné hmotnosti.

JAK TO FUNGUJE?
Takto složky Body Wraps® anticellulite zlepšují vzhled celulitidy:
• Pomáhají odbourávat tuk, což zmenšuje hrbolky na kůži. Typická „pomerančová“
kůže se redukuje.
• Podporují mikrocirkulaci, takže se rozložené mastné kyseliny rychleji
vylučují z tkáně. Podporují lymfatický tok, aby se v ní snížilo napětí.
• Zajistí napnutí pokožky a vyhlazení povrchu.

EFEK

STAV PŘI ZVÝŠENÉM
MNOŽSTVÍ TUKU

NORMÁLNÍ STAV
Pokožka

Tuk proniká
povolenou pojivovou
tkání do podkoží

Škára
Podkoží

Zvětšené tukové
buňky způsobující
vyklenutí

Buněčné jádro
Tuk uložený ve
vakuole (TAG)

Tuková buňka
(adipocyt)

V tukové vakuole se
hromadí tuk, buňka se
zvětšuje

Tuková vauola
(plní se tukem)

EFEKT SLOŽEK BODY WRAPS®
ANTICELLULITE

ENÉM
UKU

Vyživující složky zajistí
napnutí pokožky a
vyhlazení povrchu.
Extrakt z Chlorelly
regeneruje kůži a hojí
drobné ranky či záněty.
Kaolin šetrně
odstraňuje odumřelé
buňky, pokožku čistí,
vyhlazuje, regeneruje
a revitalizuje.

Tuk proniká
povolenou pojivovou
tkání do podkoží

Zvětšené tukové
buňky způsobující
vyklenutí

Indická kopřiva podporuje mikrocirkulaci,
rozložené mastné kyseliny se rychleji vylučují z tkáně.
Podporuje odvod nadbytečné tkáňové tekutiny

Přírodní kofein
podporuje rozklad
tuku. Ten se rozpadá
na malé kuličky

VĚDECKY PROKÁZANÉ ÚČINKY:
Složky BODY WRAPS® ANTICELLULITE podporují lipolýzu (studie in-vitro)
Složky BODY WRAPS® ANTICELLULITE redukují pronikání tuku do podkoží
(studie in-vivo)
Složky BODY WRAPS® ANTICELLULITE redukují celulitidu (studie in-vivo)

ZMĚNA V PŘÍPRAVĚ PRODUKTU - PRO LEPŠÍ EFEKT
Pro lepší efekt, je potřeba nejprve připravit ,,silnější koncentrát,, a to ideálně
polovinu pytlíku smíchejte s Body Wraps TEA, aby vznikla kašička. Toto naneste
rukou/bandáží na problémová místa (hýždě, stehna). Zbytek pak klasicky smíchejte
a wrapujte, jak jste zvyklí. Ideální počet kúr je 3–10. Vzhledem k použití kofeinu
nyní nebudou wrapy vhodné pro kojící matky.

POZOR NA KOMPRESI!
Jemná stimulace lymfatického systému pomocí bandáže (silnější u kotníků - u
stehen pak komprese klesá). Na konci zábalu provést kvalitní proticelulitidní
masáž, která místo ještě lépe prokrví.
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