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          CIAŁO Piel´gnacja skóry

Aloe Body Toning Kit
Aloesowy zestaw tonizujàcy do cia∏a

Skorzystaj z domowego zabiegu typu 

„body wrap”, stworzonego, by pomagał 

ci modelowaç, tonizowaç i uj´drniaç 

skór´, jednoczeÊnie minimalizujàc 

oznaki cellulitu. Kompozycja ziół 

europejskich oraz naturalne substancje 

rozgrzewajàce to twoja sekretna broƒ 

w walce ze szpecàcym cellulitem. 

JesteÊmy bardzo dumni z tego 

znakomitego zestawu – to nie 

tylko sposób na pi´knà i gładkà 

skór´, ale tak˝e rewelacyjne 

narz´dzie do „rzeêbienia sylwetki”.

SKŁADNIKI

Składniki poszczególnych produktów 

wchodzàcych w skład zestawu 

znajdziesz na opisujàcych je stronach.

UWAGA

Nie u˝ywaj zestawu jeÊli jesteÊ 

w cià˝y, niedawno przechodziłeÊ/-aÊ 

zabieg chirurgiczny lub cierpisz 

na okreÊlone schorzenia, takie jak 

choroby serca, zapalenie ˝ył lub 

problemy z krà˝eniem. Przed u˝yciem 

nałó˝ miejscowo odrobin´ 

produktu, by sprawdziç, czy nie 

wyst´puje reakcja alergiczna.

WA˚NE

Kiedy u˝ywasz Tonera  

i Conditioning Creme:

•  Umyj dłonie od razu po 

nało˝eniu produktu.

•  Unikaj kontaktu z oczami.

•  Nie stosuj na twarz, piersi 

ani okolice bikini.

•  Je˝eli wystàpi podra˝nienie 

skóry, natychmiast zmyj wodà.

•  Nie nakładaj na podra˝nionà skór´, 

ani bezpoÊrednio po goleniu.

Kod:  055 (zestaw)

W skład zestawu Aloe Body 
Toning Kit wchodzà:

•  Aloe Body Toner

•  Aloe Body Conditioning 
Creme

•  Aloe Bath Gelée

•  Myjka loofah i folia do owijaƒ
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  Piel´gnacja skóry CIAŁO

Korzystanie z Aloe Body Toning Kit
ETAP 1

Oczyszczanie z ˝elem do kàpieli Aloe Bath 
Gelée i myjkà loofah 

Poznaj ekskluzywny ˝el do kàpieli Aloe 
Bath Gelee. U˝ywany z myjkà loofah 
myje, oczyszcza, rewitalizuje, pieÊci, 
masuje i relaksuje skór´. NanieÊ 
˝el na myjk´ i łagodnie wmasowuj 
w skór´, a˝ do uzyskania obfitej piany; 
nast´pnie spłucz. Stosuj codziennie, 
by twoja skóra była mi´kka i gładka. 

ETAP 1
Zaznaczanie i mierzenie

Je˝eli jesteÊ ciekawa, ile 
centymetrów stracisz, mo˝esz 
zmierzyç tonizowane cz´Êci ciała. 
Podczas mierzenia przed tonizacjà 
zaznacz niezmywalnym markerem 
skór´ przy górnej i dolnej kraw´dzi 
miarki. Dzi´ki temu zyskasz pewnoÊç, 
˝e po zabiegu dokonasz pomiaru 
dokładnie w tym samym miejscu.

ETAP 3
Nakładanie Aloe Body Toner

Zanim zastosujesz Aloe Body Toner, 
nanieÊ jego odrobin´ miejscowo, 
aby sprawdziç, czy nie wyst´puje 
reakcja alergiczna. Je˝eli po 
upływie doby nie wystàpiło 
zaczerwienienie ani sw´dzenie, nałó˝ 
krem obficie na tonizowane cz´Êci 
ciała. Aloe Body Toner działa na 
skór´ rozgrzewajàco i stymulujàco.

ETAP 4
Nakładanie folii

Owiƒ foli´ wokół tych cz´Êci ciała, na 
które naniesiono Toner. NIE ZAWIJAJ 
TWARZY, SZYI, KLATKI PIERSIOWEJ, 
BARKÓW, PRZEDRAMION, ŁYDEK 
ANI OKOLIC BIKINI. Dla twojego 
bezpieczeƒstwa, Aloe Body Toning 
Kit jest przeznaczony wyłàcznie 
do u˝ycia na ramiona, brzuch 
i uda. W razie potrzeby mo˝esz 
u˝yç podwójnej warstwy folii.

Ułó˝ si´ wygodnie i pozostaw foli´ na 
około jednà godzin´. Nie anga˝uj si´ 
w tym czasie w ˝adnà intensywnà 
aktywnoÊç fizycznà, ale te˝ nie zaÊnij. 
U˝ywajàc no˝yczek o zaokràglonych 
koƒcówkach, rozetnij i wyrzuç zu˝ytà 
foli´. Zmierz ponownie tonizowane 
cz´Êci ciała, przykładajàc miark´ 
mi´dzy znakami, jakie naniosłaÊ 
niezmywalnym markerem. Odejmij 
wynik od wartoÊci sprzed tonizacji, 
aby zobaczyç ile centymetrów ci 
ubyło. Ewentualne pozostałoÊci 
Aloe Body Toner wmasuj w skór´.

KONTYNUACJA
Aloe Body Conditioning Creme

Mi´dzy sesjami z owijaniem, na całe 
ciało nakładaj obficie krem od˝ywczy 
Aloe Body Conditioning Creme, by 
twoja skóra była mi´kka i gładka. 
Aloe Body Conditioning Creme 
doskonale uzupełnia działanie Aloe 
Body Toner, sprawiajàc, ˝e skóra 
jest wygładzona i j´drna. Wszystkie 
elementy zestawu Aloe Body Toning 
Kit, połàczone z odpowiednià dietà 
i regularnà gimnastykà, mogà 
pomóc ci w walce z cellutitem.

Nakładaj krem bezpoÊrednio na skór´ 
na miejsca nie owini´te folià podczas 
zabiegu tonizacji, lub na całe ciało jako 
codzienny krem piel´gnacyjny, gdy 
nie stosujesz tonizacji. Aloe Body 
Conditioning Creme pomaga stymulowaç 
krà˝enie podskórne, wpływajàc na 
wierzchnià warstw´ tkanki tłuszczowej. 
Nie nakładaj kremu na podra˝nionà lub 
Êwie˝o ogolonà skór´ ani od razu po 
kàpieli. Nie stosuj na piersi, twarz, okolice 
bikini ani błony Êluzowe. Unikaj kontaktu 
z oczami. W przypadku podra˝nienia 
skóry, obficie zmyj ciepłà wodà.

Od razu po nało˝eniu kremu dokładnie 
umyj r´ce, starannie zamknij tubk´ z kre-
mem i przechowuj poza zasi´giem dzieci.

Uwagi ogólne:

Zabiegi „body wrap” stosuje si´, 
by uj´drniç skór´ lub zeszczupleç. 
Efekty b´dà mniej widoczne w przypadku 
osób o długotrwale skumulowanej 
tkance tłuszczowej, poniewa˝ nagro-
madzony pod skórà tłuszcz z czasem 
twardnieje. Dla uzyskania trwałych 
efektów potrzebne b´dà regularna 
gimnastyka i odpowiednia dieta. U osób 
o wyrzeêbionej masie mi´Êniowej 
efekty te˝ b´dà mniej widocznej.

Najbardziej widoczne efekty mogà 
uzyskaç osoby, które w krótkim 
czasie przybrały na wadze lub majà 
słabo napi´tà skór´. W pierwszym 
tygodniu mo˝na wykonaç dwie, trzy 
sesje z owijaniem, a w kolejnych 
tygodniach zmniejszyç ich cz´stotliwoÊç 
zgodnie ze swoimi potrzebami.

Po zabiegu mo˝esz byç spragniona, 
co jest normalne, poniewa˝ nastàpiła 
utrata wody z organizmu. Zalecane 
jest picie wi´kszej iloÊci wody, co 
wspiera przemian´ materii i przyspiesza 
eliminacj´ wody i tłuszczu.




