Cellulite Behandling
De mest innovativa ingredienserna mot envisa celluliter
finns nu i vår fantastiska gel från SAIAN.
Bio-Contour Slimming Cellulite Gel
Celluliter är inget mer än normalt fett under huden. Fettets struktur
ser ojämn ut till följd av hudens oförmåga att hålla tillbaka fickorna
på fettceller som trycker upp mot bindväven under epidermis.
Detta resulterar i en ojämn och bucklig struktur på lår, höfter och
skinkor, armar och buk.
Kvinnor har ett 10:1 förhållande av alfa-receptorer till beta-receptorer, och då alfa-receptorer utlöser fett lagring, kan en högre andel
av dessa receptorer leda till mer kroppsfett och celluliter.
SAIAN Bio-Contour Slimming Cellulite Gel minskar uppkomsten
av celluliter genom att minska volymen av fettceller. Gelen är naturlig, lätt att använda och säker.
De viktigaste ingredienserna som används i denna produkt är
Adiposlim och Adipoless. Dessa båda ingredienser påverkar adipocyterna, som är bland de största cellerna i kroppen som används
för att lagra fett. Adiposlim kan bidra till att minska effekterna av
alfa receptorer genom att blockera dem, och aktivera betareceptorer för att bränna fett. En klinisk studie med Adiposlim på
låret visade en visuell förbättring i utseendet av celluliter på
71% av behandlade patienter.
Adipoless är quinoa extrakt - quinoa stoppar cellmognad och tvingar adipocyter att bli vilande.
Adipoless används i första hand som förebyggande för att stoppa kroppen från att bilda fett, och
kan stoppa uppbyggnaden av nya celluliter.

- Minskar uppkomsten av celluliter
- Tonar & tightar för ett smidigt utseende
- Återfuktar huden
- Blockerar bildandet av celluliter
- Perfekt gel för Kavitation & RF terapier
- Innehåller vegan hyaluronsyra
- Berikad med bioflavonider
- Parfymfri
- Resultat inom 2 veckors användning
SAIAN Bio Contour Slimming Cellulite Gel är vattenbaserad och
doftfri, och är perfekt att använda tillsammans med radiofrekvensutrustning, kavitationsmaskin, Micro-, galvanisk och ultraljud. Den är
också perfekt för kroppsinpackningar, inpackningar för lår och mage
och armar. Denna gel har vitaliserande egenskaper och gör det till
ett självklart val när det gäller naturliga omformningsterapier.
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