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Wielkimi krokami zbli˝a si´ wiosna, z ka˝dym dniem nasze ubrania 

b´dà coraz mniej zakrywaç, a coraz wi´cej ods∏aniaç. I co wtedy? 

Czy zimowe palta zrzucimy z ulgà czy z „lekkà nieÊmia∏oÊcià”? Czy 

odkryta skóra b´dzie g∏adka i j´drna, czy… nie do koƒca? Warto ju˝ 

teraz zadbaç o to, aby chowanie zimowych ubraƒ w g∏´bokie 

czeluÊcie szafy i wyjmowanie zwiewnych sukienek i krótkich spód

niczek sprawia∏o nam tylko i wy∏àcznie radoÊç!

Co to jest cellulit?

Problemy z tzw. „pomaraƒczowà skórkà” na udach i poÊladkach 

ma blisko 80% wszystkich kobiet. To, ˝e cellulit jest wy∏àcznie 

problemem kobiet, zwiàzane jest ze specyfikà skóry kobiecej i jej 

reakcjà na ˝eƒskie hormony. Kobiety majà stosunkowo elastycznà 

skór´, pod którà znajdujà si´ powi´kszone komórki t∏uszczowe.  

U kobiet w∏ókna kolagenowe odpowiedzialne za spr´˝ystoÊç skóry 

u∏o˝one sà równolegle obok siebie, podczas gdy u m´˝czyzn 

uk∏adajà si´ one w regularnà sieç. Skutek: powi´kszajàce si´ ko

mórki t∏uszczowe przeciskajà si´ na górnà warstw´ skóry i stajà si´ 

mniej lub bardziej widoczne. To, ˝e komórki t∏uszczowe odk∏adajà 

si´ przede wszystkim na udach i poÊladkach, zale˝y od kobiecej 

gospodarki hormonalnej. Du˝à rol´ przy cellulicie odgrywajà te˝ 

tzw. predyspozycje genetyczne, poniewa˝ s∏aba skóra jest po pro

stu dziedziczna, co nie oznacza jednak, ˝e zawsze musi si´ na niej 

pojawiç cellulit. Czynniki zewn´trzne  z pewnoÊcià  pot´gujà gene

tycznie uwarunkowane sk∏onnoÊci. 

Jak wiemy, stosowanie mià˝szu aloesowego sprzyja oczyszczaniu 

tkanek  z toksyn  i zb´dnych produktów przemiany materii. G∏ówny 

k∏opot z cellulitem zaczyna si´ w∏aÊnie wtedy, gdy tkanki nie radzà 

sobie z odprowadzaniem ich na zewnàtrz. 

Aloesowy Zestaw Tonizujàcy 

Forever Living Products stworzy∏o znakomità broƒ do walki ze 

szpecàcym cellulitem, czyli Aloesowy Zestaw Tonizujàcy, w które

go sk∏ad wchodzà: Aloesowy Krem Tonizujàcy, Aloesowy Krem 

Piel´gnacyjny, Aloesowy ˚el do Kàpieli, myjka z w∏ókien luffy  

dyniowatej i folia  do owijania cia∏a podczas sesji tonizacyjnych. 

W produktach piel´gnacyjnych wchodzàcych w sk∏ad zestawu czy

stemu mià˝szowi towarzyszà aktywne wyciàgi z bluszczu, tawu∏y, 

powojnika, morszczynu, skrzypu i pieprzu tureckiego, a tak˝e ole

jek imbirowy i cynamonowy oraz rozpuszczalne formy kolagenu  

i elastyny. Stwierdzono,  ˝e wszystkie te substancje naturalne majà 

wybitne dzia∏anie tonizacyjne, a czysty mià˝sz aloesowy wielokrot

nie wzmacnia ich akcj´ oraz zapewnia transport do g∏´boko 

po∏o˝onych tkanek.

Przy lekkim lub Êrednio zaawansowanym cellulicie Zestaw 

Tonizujàcy mo˝e byç niezwykle skuteczny, doprowadzajàc wr´cz 

do zaniku „pomaraƒczowej skórki”. Aby jednak uzyskaç takie efek

ty, w wi´kszoÊci przypadków nale˝y zastosowaç kuracj´ trwajàcà  

46 tygodni po∏àczonà z prawid∏owà dietà i çwiczeniami. Warto so

bie bowiem uÊwiadomiç, ˝e brak ruchu i nieprawid∏owe od˝ywianie 

to zabójcy pi´knych ud i j´drnych poÊladków. Ten, kto za ma∏o si´ 

rusza, a wi´c nie uprawia regularnie (co najmniej 3 razy w tygo

dniu) sportu, ma na udach i poÊladkach ma∏o masy mi´Êniowej.  

Te braki cia∏o zast´puje tkankà t∏uszczowà, która z kolei pogarsza 

krà˝enie. Bardzo wa˝ne jest picie du˝ej iloÊci p∏ynów: minimum  

� do 3 litrów wody, najlepiej niegazowanej. 

By Twoja skóra by∏a g∏adka i j´drna…

1.  Te partie skóry, które b´dà tonizowane, prze

myj Aloesowym ˚elem do Kapieli i myjkà  

z loofy.

�.  Zmierz obwód tonizowanych partii cia∏a (uda, 

ramiona, poÊladki, biodra, brzuch, talia) i za

pisz wyniki.

3.  Na∏ó˝ Aloesowy Krem Tonizujàcy i owiƒ do∏à

czonà do zestawu folià. Folia nie powinna 

zbytnio uciskaç tkanek, ale nie mo˝e równie˝ 

byç za∏o˝ona za luêno, tak by opada∏a. Foli´ 

pozostawiamy na jednà godzin´. W tym cza

sie skóra rozgrzewa si´ i czerwienieje – to 

oznaka, ˝e tonizacja dzia∏a! 

4.  Zdejmujemy foli´ i ponownie dokonujemy po

miarów. Nast´pnie nak∏adamy Aloesowy 

Krem Piel´gnacyjny, który znakomicie prze

d∏u˝y proces tonizacji. 

Aloesowy Krem Piel´gnacyjny mo˝e byç tak˝e 
nak∏adany na te obszary cia∏a, których nie to-
nizuje si´, czyli np. na przedramiona, klatk´ 
piersiowà czy ∏ydki.

Wiosenne porzàdki z pomaraƒczowà skórkà!
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