Termosauna essudativa – tělové hmoty a tělové bandáže

Snad každá žena řeší některý z hlavních problémů své postavy – otoky, tukové polštářky
nebo celulitu. S originálním řešením modelace postavy v podobě 7 tělových rituálů přichází
do kosmetických salonů italská kosmeceutická značka René D´Essay.
Už jste slyšeli o indukci odpařování zadržované vody v těle ?
Společnost René D´Essay představuje ucelený program 7 tělových rituálů určených k redukci objemu,
otoků, celulity a modelaci tělesného profilu pomocí specifických aktivních látek a tepla.
Každý tělový rituál přispívá ke zlepšení tělesného nedostatku a každý zcela jiným, originálním
způsobem. Systém rituálů představuje nový přístup k řešení problémů postavy.
Vysoké procento aktivních látek, jako je kyselina linolová, botanické výtažky z rostlin,
rostlinné enzymy, mořské řasy, synergicky aktivní složky v kombinaci s novou generací tripeptidů jsou
zárukou vynikajících výsledků v péči o tělo.
Absolutní novinkou v řešení lokalizovaného tuku, kterou nenaleznete u jiných kosmetických značek,
je spalování triglyceridů pomocí tělových hmot. Zvláštní druhy speciálních hmot zablokují pocení
a pomocí indukce odpařování donutí tělo čerpat z vodních a následně i z tukových zásob.
Volné tukové složky jsou následně blokovány pomocí aktivních látek.

Podle typu problému si můžeme zvolit jednu ze tří variant tělových hmot:
-

tělová hmota lipo-remove zrychluje metabolismus tuků pomocí exsudace lokalizovaných
metabolických škodlivin

-

tělová hmota dren-remove napomáhá vylučování přebytečných tekutin a toxinů.
Dochází k evidentnímu zlepšení lokálních otoků a tělesného profilu. Ošetření má silné
drenážní a regenerační vlastnosti

-

mix-remove essudativo slouží ke zlepšení tělesného profilu kombinací dvou tělových hmot
s odstraněním metabolických škodlivin, tuků a přebytečné vody

Další čtyři tělové rituály jsou modelační bandáže se specifickými účinky:

-

bandáž cell-edemis představuje revoluční ošetření proti celulitě, výrazně redukuje otoky
a nahromaděný podkožní tuk

-

bandáž firm-tonic slouží k zeštíhlení a zpevnění těla

-

bandáž slim-term na progresivní zeštíhlení těla s výraznou demolicí lokalizovaného tuku

-

bandáž crio-dren má silný drenážní efekt, tonizuje žilní stěny a ulevuje oteklým nohám
s potížemi krevní cirkulace

Pozitivní výsledky ošetření jsou podporovány tepelným generátorem Termosauna essudativa.
Princip účinku je založen na regulovaném sálání tepla, které prohřívá celé tělo a napomáhá
tak indukci odpařování. Tepelná podpora tělových zábalů stimuluje rovnoměrné vylučování
metabolických škodlivin, urychluje látkovou výměnu, odbourává tukové zásoby včetně viscerálního
tuku a přináší rovněž silné relaxační účinky.

Dokonalá synergie kosmeceutických přípravků, přístrojové podpory ošetření, přesné metodiky
a následné domácí péče dělá z ošetření tělovými rituály péči s mimořádnými výsledky.
Výsledky jsou viditelné již po prvním ošetření.
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