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  Piel´gnacja skóry

Aloesowy Krem Tonizujàcy do Cia∏a
G´sty Aloesowy Krem Tonizujàcy jest 
aloesowym produktem piel´gnacyjnym 
zas∏ugujàcym na szczególnà uwag´.  
W jego dzia∏aniu wykorzystano bowiem 
wszystkie niezwyk∏e cechy mià˝szu 
aloesowego, a wi´c: g∏´bokie wnikanie 
w tkanki skóry, ogromnà zdolnoÊç ich 
regeneracji, usprawnianie funkcji 
komórkowych, nawil˝anie i dzia∏anie 
kojàce. W nowoczesnej kosmetologii 
wszystkie te dzia∏ania noszà wspólnà 
nazw´: tonizacja – stàd mo˝na by 
t∏umaczyç dos∏ownie nazw´ kremu jako 
„aloesowy tonizator cia∏a“. Uwieƒ cze-
niem prawid∏owo przeprowadzonej 
tonizacji jest pi´kne, j´drne cia∏o o mi∏ym 
dla oka kszta∏cie, bez Êladu szpecàcej 
dolegliwoÊci zwanej cellulitem oraz 
miejscowych nadmiarów tkanki t∏usz-
czowej. Aby uzyskaç ten efekt, dodano 
do mià˝szu aloesowego naturalne 
substancje i ekstrakty z zió∏ o znanym ju˝ 
dzia∏aniu tonizujàcym – bluszczu, tawu∏y, 
powojnika, skrzypu i morszczynu.
W Aloesowym Kremie Tonizujàcym 
znajdujà si´ równie˝ naturalne substancje 
o dzia∏aniu miejscowo rozgrzewajàcym – 
olejek cynamonowy i wyciàg ze 
specjalnego gatunku ostrej papryki. 
Wszystko to zmieszane we w∏aÊciwych 
proporcjach z mià˝szem aloesowym 
sprawia, ̋ e u˝ywajàc Aloesowego 
Kremu Tonizujàcego zgodnie z instrukcjà 
do Aloesowego Zestawu Tonizujàcego, 

mo˝na „wyrzeêbiç“ sylwetk´ w ca∏oÊci 
lub wybranych miejscach oraz wydaç 
ostatecznà walk´ cellulitowi. Aby 
uzyskaç ten efekt, stosuje si´ Aloesowy 
Krem Tonizujàcy wraz z owijaniami 
specjalnà folià (wchodzàcà w sk∏ad 
Aloesowego Zestawu Tonizujàcego), 
której zadaniem jest zatrzymanie ciep∏a 
cia∏a przy skórze, gdy˝ proces tonizacji 
przebiega najsprawniej w lekko 
podwy˝szonej temperaturze. 

G¸ÓWNE SK¸ADNIKI:

Mià˝sz Aloe barbadensis (stabilizowany 
mià˝sz Aloe vera 36,5%), ekstrakty  
z bluszczu, powojnika, tawu∏y,  
morszczynu i skrzypu, rozpuszczalny 
kolagen, hydrolizowana elastyna,  
olejek cynamonowy, karbomer,  
emulgatory, wype∏niacze, wyciàg  
z pieprzu tureckiego, kwas askorbinowy 
(witamina C).

SPOSÓB U˚YCIA: NanieÊç cienkà 

warstwà na tonizowane miejsce, 

nast´pnie owinàç do∏àczonà do zestawu 

folià nie zaciskajàc jej na ciele. Po 

godzinie foli´ zdjàç, a reszt´ emulsji 

dok∏adnie wmasowaç. Nie u˝ywaç 

bezpoÊrednio po kàpieli. Nie stosowaç 

na biust, twarz, szyj´ i wraz z owijaniem 

poni˝ej ∏okci i kolan. Najlepiej poprzedziç 

u˝yciem Aloe First.

OPAKOWANIE: 113 g

Kod:  56

•  Dzia∏a oczyszczajàco na 
skór´ i tkank´ podskórnà

•  O˝ywia mikrokrà˝enie,  
co sprzyja lepszemu 
dotlenieniu i od˝ywieniu 
tkanek

•  Wyg∏adza skór´ dotkni´tà  
cellulitem

•  Uj´drnia cia∏o, redukuje  
podskórnà tkank´ t∏uszczowà

•  W czasie pozostawania pod 
folià dzia∏a rozgrze wa jàco na 
tonizowane obszary cia∏a

• Pachnie cynamonem


