
B O D Y  S P E C I A L I S T
U T R ATA  C E N T Y M E T R Ó W  J U Ż  P O  1  Z A B I E G U !

AIRLESS SYSTEM

START & REWIND



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.

LOVELY EVOLUTIVE LAB 
to zabieg Start&Rewind oraz zabieg Body Tone. 
Start&Rewind redukuje cellulit, tkankę tłuszczową oraz oczysz-
cza organizm z toksyn. Już po pierwszym zabiegu obserwuje się 
utratę do 20 cm w obwodach ciała. 
Zabieg Body Tone działa ujędrniająco i modelująco na biust. 
Poprawia mikrokrążenie krwi i pobudza produkcję kolagenu.

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.

START & REWIND TO:

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
Widoczna redukcja cellulitu

Poprawa jędrności skóry

START & REWIND TO ZABIEG:

BEZPIECZNY 
nawet przy kruchości naczyń włosowatych

SKUTECZNY 
utrata do 20 cm w obwodach ciała

INNOWACYJNY 
bez użycia kabiny prysznicowej



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, kapsaicy-
na, wąkrota azjatycka, bluszcz pospolity, kwas 
ksymeninowy, pieprz długi, olejek cynamonowy, 
olejek cytrynowy, olejek pomarańczowy 
 i olejek rozmarynowy powoduje spalanie 
tkanki tłuszczowej,  a skóra jest wzmocniona, 
kompaktowa, widocznie zdrowsza, z wyraźnym 
zmniejszeniem obwodu 
w centymetrach.

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY

START & REWIND
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Wykonać pomiar

Wykonać pomiary.

ZASKOCZONA?

Wykonać peeling
SKIN SCRATCH

Nałożyć krem
START

Okluzja

40’

Wytworzyć próżnię Zamknąć worek
i pozostawić na 40 minut 

Zdjąć worek i wykonać
masaż wyszczuplający

do 15min olejkiem
OIL TECH  

15’

1 2 3 4

5 6 7 8



ZESTAW ZAWIERA:

KREM START
Krem START laboratoriów Lovely Cosmetics to aktywna maska 

o specyficznie opracowanej formule, działająca odchudzająco 
i modelująco w profesjonalnych zabiegach na ciało. 

Zawiera kompleks czynników aktywnych o właściwościach 
wyszczuplających, odbudowujących, drenujących 

i liporedukujących. Formuła o bardzo wysokiej zdolności 
penetracji substancji czynnych.

SKIN SCRATCH
Peeling Skin Scratch laboratoriów Lovely Cosmetics to zabieg złuszczający 
do ciała. Działanie mechaniczne (zmikronizowane włókna migdałów 
i orzechów laskowych) w połączeniu z peelingiem chemicznym (AHA 
i PHA) i enzymatycznym (bromelaina i papaina) sprawiają, że skóra jest 
gładka, rozjaśniona i wyjątkowo aksamitna dzięki obecności mikro olejków 
roślinnych. Działa złuszczająco przygotowując skórę do kolejnych zabiegów. 
Zawiera: Prunus amygdalus dulcis shell powder, Corylus avellana shell powder, 
Mandelic acid, Gluconolactone, Ananas sativus extract, Papain.

OIL TECH
Olejek Oil Tech laboratoriów Lovely Cosmetics to techniczny olejek 
do masażu z aktywnymi składnikami o silnym działaniu drenującym. 
Oil Tech zawiera olejki eteryczne z cytryny i pomarańczy, naturalnie 
bogate w limonen, substancję o wysokich zdolnościach przewodzących, 
która wzmacnia efekt profesjonalnego drenażu limfatycznego.
Zawiera: Sesamum indicum seed oil, Essential oils of Cinnamomum zeylanicum, 
Zingiber, Eugenia caripohyllus bud, Citrus Limon 
and Citrus aurantium.



SKŁADNIKI AKTYWNE KREMU START & REWIND

KOFEINA: stymuluje drenaż oraz wydzielanie trójglicerydów  ze skutkiem lipolitycznym. (Am J Physiol Lung Cell 
Mol Physiol. 2012).
PAULLINIA CUPANA: bardziej znana jako guarana. Pochodna ksantyny, tak jak kofeina, wspiera drenaż 
i usunięcie płynów.
KARNITYNA: transportuje kwasy tłuszczowe z płynu wewnątrzkomórkowego do mitochondriów, gdzie są 
degradowane  i używane do produkcji energii, co stymuluje większe wykorzystanie tłuszczu oraz prowadzi 
do zwiększenia metabolizmu substratów lipidowych. Posiada efekt odchudzający (Int. J. Cosm. Sci. 2011).
ESCYNA: (mieszanina saponin z nasion kasztanowca zwyczajnego.) Ma działanie wazoochronne, 
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 ogranicza 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 ich przepusz-
czalności. Przyczynia się również do wchłonięcia obrzęków występujących w początkowym etapie cellulitu.
KWAS KSYMENOWY: zwiększa detoksykację komórek  i ma działanie przeciwutleniające. Wzmacnia macierz 
pozakomórkową, elastyczność i wytrzymałość skóry. Zmniejsza infiltrację tkanki tłuszczowej 
w skórę właściwą.
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 ma działanie odciągające, aktywuje mikrokrążenie.
OLEJEK CYTRYNOWY: 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.

KURACJA DOMOWA START & REWIND
REWIND BODY CREAM

Balsam do pielęgnacji domowej. 
Cellulit – Redukcja tkanki tłuszczowej – Przywracanie gęstości skóry

250 ml
Rewind Body Cream

Intensywna kuracja redukująca i ujędrniająca. Rewind to przyjemna żelowa emulsja 
o wysokich właściwościach penetracji w głąb skóry. Dzięki mieszance składników 

aktywnych, które synergicznie docierają również do głębokich warstw skóry, sprzyja 
fizjologicznemu drenażowi płynów w nadmiarze. Pomaga w remodelowaniu tkanki 

tłuszczowej sprawiając, że skóra szybko staje się bardziej elastyczna, napięta 
i zwarta.  Zawiera: kofeinę, karnitynę, kwas ksymenowy

SPOSÓB UŻYCIA: 
nakładać 2 razy dziennie delikatnie wmasowując szczególnie w miejsca dotknięte 

problemem.

SKŁADNIKI AKTYWNE:  
kofeina, karnityna, escyna, tripeptide-1, myszopłoch kolczasty, kwas ksymenowy, 

boswellia serrata, kwas glikolowy, chrząstnica, kwas salicylowy
 

Ingredients: Aqua, Cyclopentasiloxane, PEG-8, Glycerin,  Caffeine, Isoamyl cocoate, Polysorbate20, Carnitine, Glycolic acid, Xylitol, Xymenynic acid, Simmondsia 
chinensis seed oil, Rosa moschata seed oil, Ruscus aculeatus root extract, Hedera helix extract, TEA-hydroiodide, Betaine, Boswellia serrata extract, Glycine soja 

extract, Lactic acid, Salicylic acid, Tripeptide-1, Escin, Citrus limonum peel oil, Sodium acrylate/sodium acryloyl dimethyl taurate copolymer, Isohexadecane, 
Polysorbate 80, Polymethylsilsesquioxane, HDI/trimethylolhexyllactone crosspolymer, Carbomer, Propylene glycol, Dimethiconol, Aluminum starch octenylsuccinate, 

Xanthan gum, Sodium gluconate, Sodium hydroxyde, Parfum, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Citral, Geraniol, Limonene, Linalool.



BODY TONE 
ZABIEG UJĘDRNIAJĄCO-MODELUJĄCY 
NA BIUST

Poprawia mikrokrążenie krwi

Napina skórę

Pobudza produkcję kolagenu

Nawilża

Ujędrnia

Podnosi i modeluje

BODYTONE
ZABIEG UJĘDRNIAJĄCO – MODELUJĄCY NA BIUST

KSZTAŁTNY, JĘDRNY – JEDNYM SŁOWEM IDEALNY BIUST?
Teraz wygląd piersi możemy poprawić także dzięki nieinwazyjnym 

zabiegom w salonach kosmetycznych.
Sutek składa się z tkanki gruczołowej i otaczającej ją tkanki tłuszczowej. 

Pozbawiony jest tkanki mięśniowej, więc wyrzeźbienie” go nie jest możliwe. 
W celu zminimalizowania wpływu zmian hormonalnych, utraty wagi, 

grawitacji na wygląd piersi zaleca się stosowanie zabiegów 
uelastyczniających i przywracających napięcie skóry.

WSKAZANIA:
skóra hipotoniczna, pozbawiona jędrności i elastyczności, po dużej utracie 

wagi ciała, po okresie ciąży i laktacji, po intensywnym opalaniu na słońcu 
lub w solarium. Stosowanie jako zabieg profilaktyczny 

lub przed wielkim wyjściem

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW:
2 razy w tygodniu przez co najmniej 4 – 8 tygodni. 

Po wykonanej pełnej serii zabiegowej zaleca się wykonywanie 
1-2 zabiegów podtrzymujących w miesiącu



BODYTONE
ZABIEG UJĘDRNIAJĄCO – MODELUJĄCY NA BIUST

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY

1

Zastosować peeling 
TOMMY 45

(pozostawiając na skórze 
przez ok. 10 minut). 

Oczyścić skórę wodą
i osuszyć.

2

Nałożyć FLUID BODY TONE 
wykonując delikatny masaż 

przez kilka minut.
Pozostawić go na skórze.

3

  Nałożyć PP COMPLEX
i wmasować do całkowitego 
wchłonięcia. Nie zmywać.

4

Nałożyć maskę
BODY TONE i pozostawić 

na 20 minut do zastygnięcia, 
a następnie usunąć alginat 

zwilżając brzegi maski 
wilgotnymi opuszkami 

palców.

5

Wykonać masaż preparatem 
OIL TECH. Nadmiar oleju 

usunąć ręcznikiem,
 nie zmywać.

10’

20’

TOMMY 45
Mieszanka kwasów organicznych stworzona dla usprawnienia procesu 

odnowy i przemiany materii komórkowej. Przeznaczony do ciała, dłoni i stóp. 
Redukuje zgrubienia warstwy rogowej naskórka zapewniaając efekt wygła-

dzonej, nawilżonej, miękkiej, jędrnej i promiennej skóry. 
Zalecany również jako kuracja przygotowująca do ekspozycji na słońce.

SKŁADNIKI AKTYWNE: kwas glikolowy, kwas migdałowy, 
kwas jabłkowy, kwas pirogronowy, glukonolakton, mocznik.

FLUID BODY TONE
Serum idealne do skóry biustu, wewnętrznej strony ramion i ud, brzucha. 

Stymuluje i poprawia funkcjonowanie komórek, reorganizuje i odbudowuje 
strukturę wszystkich warstw skóry przywracając i/lub wzmacniając tkankowe 

sygnały anaboliczne oraz spowalnia procesy kataboliczne w strukturach 
skóry i chroni przed stresem oksydacyjnym wywołanym przez czynniki 

zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.
SKŁADNIKI AKTYWNE: Kompleks kwasów PHA – AHA 

(glukonolakton, kwas laktobionowy, kwas glikolowy) w aminokwasowym 
amfoterycznym roztworze tamponującym, arginina, mocznik, niacynamid, 

pantenol, witamina A, glukonian potasu, betaina, karnozyna, kwas 
ksymenowy (kwas santalbico), ekstrakt z sosny zwyczajnej oznaczony jako 

piknogenol, ekstrakt z ostropestu plamistego oznaczony jako sylimaryna, sok 
z aloesu, melatonina, kompleks peptydów pozyskiwanych z młodziwa, cyklo-

peptyd– 5, melatonina, palmitoyl tripeptyd – 28, acetyl heksapeptyd – 20, 
kwas 18 beta glicyryzynowy, witamina E, beta - karoten.

KURACJA BODYTONE 
ZABIEG UJĘDRNIAJĄCO – MODELUJĄCY NA BIUST TO:



B-LOVE CREAM
Intensywnie ujędrniający zabieg na ciało i piersi B-love to płynna emulsja o bo-

gatej i aksamitnej konsystencji zawierająca substancje, które w widoczny sposób 
poprawiają strukturę skóry, ujedrniają ją czyniąc ją miękką, jędrną i elastyczną. 
B-Love stosujemy na całym ciele, w szczególności polecany na delikatnych ob-

szarach, takich jak piersi i dekolt, wewnętrzna część ramion i ud. Aktywna, płynna 
emulsja do ciała i biustu ma miękką i jedwabistą konsystencję. Została opraco-

wana z myślą o kuracji domowej. Opiera się na połączeniu idealnych dla skóry 
składników aktywnych z bogatą teksturą i szybko się wchłaniającą formułą. Jej 

codzienne stosowanie pomaga w przywróceniu równowagi gospodarki lipido-
wej w przypadku skóry dojrzałej, a dzięki właściwościom odżywczym, uelastycz-

niającym, wygładzającym i ujędrniającym poprawia naturalny trofizm skóry.

AKTYWNE SKŁADNIKI
kwas laktobionowy, glukonolakton, kwas mlekowy, kwas jabłkowy, 

kwas hialuronowy, chrząstnica kędzierzawa (karagen – porost irlandzki), 
kwas ksymenowy, witamina E

SPOSÓB UŻYCIA: 
nakładać 2 razy dziennie lekko wmasowując  

kładąc nacisk w miejscach mniej jędrnych i elastycznych.

 Ingredients: Aqua, Cyclopentasiloxane, Diethylhexyl carbonate, Hydrogenated polydecene, Lactobionic acid, Steareth-2, Cetearyl alcohol, Glycerin, 
Persea gratissima oil, Prunus armeniaca kernel oil, Gluconolactone, Lactic acid, Steareth-21, Dimethicone, Malic acid, Argania spinosa kernel oil, 

Simmondsia chinensis seed oil, Sesamum indicum seed oil, Caprylic capric triglycerides, Xymenynic acid, Chondrus crispus extract, Sodium hyaluronate, 
Arginine, Aluminum starch octenylsuccinate, Glucose, Tocopheryl acetate, Polysilicone-11, Dimethiconol, Xanthan gum, Tocopherol, Sodium gluconate, 

Polysorbate 20, Sodium hydroxyde, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Caprylyl glycol, Phenoxyethanol, Parfum, Alpha-isomethyl ionone, Amyl cin-
namal, Benzyl salicylate, Butylphenyl methylpropional, Citronellol, Hexyl cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexenecarboxaldehyde, Limonene, Linalool.

PP COMPLEX
Serum o wysokiej zawartości substancji aktywnych. Skóra dojrzała 
z widocznymi objawami fotostarzenia. Działa tonizująco,nawilżająco 
dając efekt natychmiastowego liftingu. Poprawia napięcie, elastyczność 
oraz gęstość skóry.
SKŁADNIKI AKTYWNE: glukonolakton PHA, kompleks peptydowy, 
kolcowój pospolity, zhydrolizowane białko pszenicy, arginina, aloes 
zwyczajny.

MASK BODY TONE
Serum o wysokiej zawartości substancji aktywnych. Skóra dojrzała 
z widocznymi objawami fotostarzenia. Działa tonizująco, nawilżająco 
dając efekt natychmiastowego liftingu. Poprawia napięcie, elastyczność 
oraz gęstość skóry.
SKŁADNIKI AKTYWNE: glukonolakton PHA, kompleks peptydowy, 
kolcowój pospolity, zhydrolizowane białko pszenicy, arginina, aloes 
zwyczajny.

OIL TECH
Olejek do masażu o właściwościach zmiękczających, odżywczych, 
nawilżających, o wysokim poślizgu, nie pozostawia tłustej warstwy.
SKŁADNIKI AKTYWNE: olejek sezamowy, kwas ksymenowy.

PRODUKTY DO KURACJI DOMOWEJ:



LOVELY COSMETICS s.r.l. VERONA – ITALY
Italian Beauty Sp. Z o.o.

Ul. Czarnocińska 3A, 03-110 Warszawa
Tel. 780 146 687, 507 649 250, 509 669 580

www.lovelycosmetics.net.pl


