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Jest to często powód do tego, aby  

z troską przyjrzeć się swojej skórze. 

Nagle okazuje się, że nie tylko chłód, 

silny wiatr i ogrzewanie zostawiły po so-

bie niechciane pamiątki. także uboga  

w warzywa i owoce dieta oraz brak ru-

chu i świeżego powietrza spowodowa-

ły, że skóra po zimie wygląda szaro, jest 

zwiotczała, szorstka, zmęczona, niedo-

tleniona i słabo odżywiona. Problem 

ten dotyczy całego ciała, ale najbardziej 

dotkliwy dla wielu kobiet jest cellulit. Li-

podystrofia, czyli nieprawidłowe roz-

mieszczenie podskórnej tkanki tłusz-

czowej, dotyka przede wszystkim 

kobiety, w różnym wieku, na różnych 

obszarach ciała. Najczęściej pojawia 

się na udach, brzuchu, ramionach, ale 

także na plecach i łydkach. Nierówno-

mierny przerost adipocytów, czyli zrazi-

ków tłuszczowych, powoduje ucisk na-

czyń krwionośnych, włóknienie 

przegród międzyzrazikowych, zaburze-

nia mikrokrążenia podskórnego i na-

gromadzenie produktów przemiany 

materii w przestrzeniach międzykomór-

kowych. 

Czy jest na to ratunek? Oczywiście!   

Z cellulitem można walczyć, ale jest to 

praca na wielu płaszczyznach. 

Po pierwsze - dieta uboga w wę-

glowodany i tłuszcze. 

Po drugie - suplementy, takie jak 

Garcinia Plus oraz Forever Lean, 

wspomagające nas w walce z nagro-

madzoną tkanką tłuszczową. absor-

bent-C, Gin-Chia czy Ginkgo Plus po-

mogą nam w odbudowie kolagenu  

w skórze i wzmocnią naczynia krwio-

nośne.  

Po trzecie - duża ilość płynów (nie 

tylko wody, napoje aloesowe, dzięki 

którym łatwiej usuniemy toksyny nagro-

madzone pod skórą. 

i wreszcie - jako dopełnienie cało-

ści – pielęgnacja zewnętrzna.

Doskonałą pomocą w walce z cellulitem 

jest aloesowy zestaw Tonizujący. to 

kompleksowa propozycja, jeśli chcemy  

pozbyć się „skórki pomarańczowej”, 

wygładzić naskórek i odzyskać spręży-

stość i jędrność skóry. to także profe-

sjonalna pielęgnacja, którą każda z nas 

może wykonać w domowym zaciszu  

i – co najważniejsze – pielęgnacja cało-

ściowa i bardzo łatwa w wykonaniu.

Aloesowy Zestaw
Tonizujący Katarzyna Janiczek

Wiosna zbliża się wielkimi krokami. Dla wielu z nas jest to najpiękniejsza pora roku. Słońce coraz 
mocniej świeci, przyroda budzi się do życia, a my wraz z nią nabieramy nowej energii i otrząsamy 
się z zimowego snu. Powoli zaczynamy zdejmować z siebie czapki, szaliki, płaszcze i inne ciepłe 
ubrania. Z każdym cieplejszym dniem bardziej odsłaniamy swoje ciało.
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Pierwszy krok to umycie ciała że-

lem do kąpieli aloe Bath Gelée, przy 

użyciu myjki z naturalnej luffy dyniowa-

tej. Wykonując delikatny masaż, złusz-

czamy martwe komórki naskórka i po-

prawiamy krążenie podskórne, 

pozwalając na głębszą penetrację 

składników aktywnych, zawartych już  

w żelu. Składniki te znajdują się we 

wszystkich produktach wchodzących 

w skład Zestawu tonizującego. Są to 

wyciągi z tawuły, powojnika, morszczy-

nu i skrzypu bogatego w krzem. taki 

skład zapewnia nam dogłębne działa-

nie antycellulitowe, rozpuszczanie miej-

scowego nadmiaru tkanki tłuszczowej  

i oczyszczanie z toksyn poprzez popra-

wę mikrokrążenia. Dodatkowo z ła-

twością możemy pozbyć się opuchlizny 

i problemu zatrzymywania wody oraz 

limfy w przestrzeniach międzykomór-

kowych.  

Krok drugi to nałożenie na osuszo-

ną skórę cienkiej warstwy kremu toni-

zującego aloe Body Toner w miejscach 

objętych cellulitem. Następnie owijamy 

ciało folią dołączoną do zestawu (mak-

symalnie 2 warstwami), tak aby przyle-

gała do ciała, ale niezbyt mocno. Folia 

nie może utrudniać krążenia pod skórą. 

Jej zadaniem jest zatrzymanie kremu 

na skórze (aby nie wchłonął się w ubra-

nie) oraz utrzymanie temperatury po-

wstałej dzięki składnikom kremu. tem-

peratura spowoduje lepsze ukrwienie  

i lepszą penetrację składników aktyw-

nych, takich jak olejek cynamonowy 

czy wyciągi z ziół. Natomiast za efekt 

rozgrzania odpowiedzialny jest wyciąg 

z pieprzu tureckiego. Działa on pobu-

dzająco na układ krążenia. Podnosząc 

temperaturę skóry, wymusza odprowa-

dzanie toksyn oraz lepsze odżywienie 

miejsc dotkniętych cellulitem. krem jest 

na tyle bezpieczny, że można go stoso-

wać nawet kiedy mamy tak zwane „pa-

jączki”, czyli popękane naczynka krwio-

nośne na udach czy brzuchu. Jeśli 

jednak pęknięte naczynko jest duże  

i widoczne, polecam nałożyć na nie 

grubą warstwę Galaretki aloesowej  

i zawinąć folią. Zabieg tonizacji wyko-

nujemy przez około 45-60 minut. Warto 

wtedy położyć się wygodnie, ze stopa-

mi lekko uniesionymi ponad poziom 

serca, owinąć się w ciepły koc i zrelak-

sować. 

Po upływie godziny odwijamy 

folię i wmasowujemy w skórę krem pie-

lęgnacyjny aloe Conditioning Creme. 

Nie korzystamy z kąpieli przez co naj-

mniej 6 godzin od zabiegu, dlatego naj-

lepiej wykonać go przed snem. Zabieg 

powtarzamy co 4-6 dni, optymalnie  

10-12 zabiegów w serii. 

W dniach kiedy nie korzystamy  

z Aloe Body toner, zalecam stosowanie 

Aloe Body Conditioning Creme. Stano-

wi on przedłużenie pielęgnacji antycel-

lulitowej. Zawiera dokładnie te same 

składniki aktywne co krem tonizujący, 

za wyjątkiem wyciągu z pieprzu ture-

ckiego. Nie ma zatem działania rozgrze-

wającego, ale doskonale radzi sobie  

z przerostem tkanki tłuszczowej, opu-

chlizną, nadmiarem wody w tkankach  

i zwiotczałą skórą. krem pielęgnacyjny 

powinniśmy stosować rano i wieczorem 

każdego dnia. Polecam ten doskonały 

produkt wszystkim paniom i panom, 

którzy mają problem z rozstępami skór-

nymi, szczególnie gdy są one jeszcze 

świeże, w kolorze czerwonym lub różo-

wym. W takim przypadku skuteczność 

Aloe Body Conditioning Creme jest 

ogromna. 

Wiosenna dbałość o skórę powinna  

być przede wszystkim systematyczna  

i kompleksowa, bez względu na wiek  

i skalę problemu, z którym walczymy. 

Jeśli dołączymy do tego aktywność fi-

zyczną, to pozbycie się „skórki poma-

rańczowej” przyjdzie nam z łatwością. 

Pamiętajmy jednak o tym, że cellulit ma 

niestety jedną bardzo poważną wadę. 

Lubi do nas wracać, jeśli tylko na chwilę 

zapomnimy dbać o to, co jemy, o byciu 

aktywnymi i o pielęgnacji naszego cia-

ła. Dlatego dbajmy o siebie przez cały 

rok, aby na wiosnę poczuć się wyjątko-

wo atrakcyjnie we własnej skórze.


