BEZPIECZNIE

(nawet przy kruchości naczyń włosowatych)

SKUTECZNIE

(utrata do 14 cm w obwodach ciała)

Italian Beauty Sp. z o.o.
Ul. Czarnocińska 3a
03-110 Warszawa
NIP: 5242790072
Tel: 780 146 687, 509 669 580, 500 690 353

INNOWACYJNIE
(bez użycia kabiny prysznicowej)

LOVELY EVOLUTIVE LAB to gama zabiegów na ciało, które w
większości nie wymagają kabiny prysznicowej.
LOVELY EVOLUTIVE LAB wykorzystuje założenie tzw. turbokosmetyki, czyli osiąganie maksymalnych rezultatów
w jak najkrótszym czasie.

UTRATA
CENTYMETRÓW
JUŻ PO 1 ZABIEGU!

start&
rewind

LOVELY EVOLUTIVE LAB to zabieg Start&Rewind. Redukuje
cellulit, tkankę tłuszczową oraz oczyszcza organizm
z toksyn. Już po pierwszym zabiegu obserwuje się utratę do
14 cm w obwodach ciała.
LOVELY EVOLUTIVE LAB to kosmetyki do kuracji domowej,
jedyne o takim samym składzie jak profesjonalne produkty.
Przedłużają i utrwalają znakomite efekty uzyskane dzięki
zabiegom gabinetowym.

głęboki detoks organizmu
oczyszczenie z toksyn i szkodliwych metabolitów
utrata od 7 do 20cm w obwodach już po 1 zabiegu
przyspieszenie spalania tkanki tłuszczowej
wyraźne wyszczuplenie sylwetki

www.lovely.net.pl

widoczna redukcja cellulitu
poprawa jędrności skóry

SKŁADNIKI AKTYWNE
START&REWIND
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Wykonać pomiar
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START & REWIND

to zabieg, który pobudza mikrokrążenie, skutecznie niweluje
obrzęki, redukuje cellulit oraz tkankę tłuszczową. Po pierwszym
zabiegu skóra staje się napięta, jędrna i zagęszczona, a cellulit
znacznie mniej widoczny. Wykazuje skuteczność przy każdym
stadium i typie cellulitu. Działanie składników aktywnych takich
jak: kofeina, karnityna, escyna, kapsaicyna, wąkrotka azjatycka, bluszcz, kwas ksymeninowy, pieprz długi, olejek cynamonowy, olejek cytrynowy, olejek pomarańczowy i olejek rozmarynowy, powoduje spalanie tkanki tłuszczowej, a skóra jest
stonowana, kompaktowa, widocznie zdrowsza, z wyraźnym
zmniejszeniem obwodu w centymetrach.

Wykonać peeling
SKIN SCRATCH
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Nałożyć krem
START
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Zamknąć

6 40’

Wytworzyć próżnię

KURACJA DOMOWA
REWIND BODY CREAM

7 15’

Zamknąć worek
i pozostawić na 40 minut
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Balsam do pielęgnacji domowej.
Intensywna pielęgnacja zmniejszająca
cellulit i ujędrniająca. Regeneruje
i wygładza, ujędrnia i drenuje.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
kofeina, karnityna, escyna, tripeptide-1,
myszopłoch kolczasty, kwas ksymeninowy, boswellia serrata, kwas glikolowy,
chrząstnica, kwas salicylowy
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Zdjąć worek i wykonać
masaż wyszczuplający
do 15min olejkiem
OIL TECH
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Wykonać pomiary.

ZASKOCZONA?

Kofeina: stymuluje drenaż oraz wydzielanie triglicerydów ze
skutkiem lipolitycznym. (Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol.
2012).
Paullinia cupana: bardziej znany jako Guarana. Pochodne
ksantyny, tak jak kofeina, wspiera drenaż i usunięcie płynów
z efektem drenującym.
Karnityna: transportuje kwasy tłuszczowe z płynu wewnątrzkomórkowego do mitochondriów, gdzie są degradowane i
używane do produkcji energii, co stymuluje większe wykorzystanie tłuszczu oraz dąży do zwiększenia metabolizmu
substratów lipidowych.
Posiada efekt odchudzający (Int. J. Cosm. Sci. 2011).
Escyna: (mieszanina saponin z nasion kasztanowca zwyczajnego.) Ma działanie wazoprotekcyjne, przeciwobrzękowe,
przeciwwysiękowe i przeciwutleniające. Jest użyteczna w
przypadku nagromadzenia toksyn ze względu na efekt
drenujący i detoksykujący jak również wspiera mikrokrążenie.
Kapsaicyna: miejscowe stosowanie kapsaicyny ograniczya
akumulację tłuszczu w tkance tłuszczowej i może zmniejszyć
stany zapalne zwiększając wrażliwość na insulinę (Obesity
2012).
Wąkrota azjatycka: sprzyja odżywianiu tkanki łącznej,
poprawia krążenie krwi.
Hedera helix: zawiera bluszcz, odpowiedzialny za ochronę
naczyń krwionośnych i zmniejszenie przepuszczalności.
Przyczynia się również do wchłonięcia obrzęków występujących w początkowym etapie cellulitu.
Kwas ksymenowy: zwiększa detoksykację komórek i zwiększa
zdolność przeciwutleniającą, wzmacnia matrycę pozakomórkową, wzmacnia elastyczność i wytrzymałość skóry. Zmniejsza inﬁltrację tkanki tłuszczowej w skórze właściwej.
Pieprz długi: jest w stanie zwiększyć biodostępność i skuteczność substancji aktywnej kiedy będzie podawany jednocześnie. (Int. J. Pharm. Res. Technol. 2011).
Olejek Cynamonowy: stosowany na skórę dokonuje
działania odciągającego aktywując mikrokrążenie.
Olejek cytrtnowy: jest to olejek szczególnie interesujący ze
względu na jego zdolność do zwiększania absorpcji kofeiny.
Olejek pomarańczowy: ma silne działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne, aspektem szczególnie interesującym
jest fakt że zwiększa czynniki endogenne przeciwutleniaczy.
(Respiratory Research 2011).
Olejek rozmarynowy: ma działanie przeciwzapalne,
przeciwbólowe oraz zmniejsza celulit.

