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Nieuw: een 100% natuurlijk afslankmiddel
Somatoline Cosmetics, de Europese leider van afslankproducten, stelt een nieuwe unieke gel voor op basis
van actieve, natuurlijke ingrediënten. Die werd ontwikkeld door wetenschappelijke onderzoekers om een
efficiënte afslankformule te bekomen.
De Somatoline Natural afslankgel, die klinisch getest werd voor haar efficiënte afslankkwaliteiten en
dermatologisch voor haar tolerantie, is bestemd voor alle vrouwen die hun lichaam op zachte en natuurlijke
wijze willen behandelen. Het werd vooraf gedurende een week door 300 vrouwen getest en werd ruimschoots
goedgekeurd voor haar energetische, drainerende en hydraterende werking, en haar snelle absorptie en
aangenaam parfum.
De Somatoline Natural afslankgel is ook goed voor een gevoelige huid. Haar gebruik zorgt niet voor een koud of
warm effect, maar alleen een lichte sensatie van natuurlijke frisheid in combinatie met haar afslankende
werking.
Actieve ingrediënten uit de natuur
Alle actieve bestanddelen in de Somatoline Natural afslankgel (95% van de ingrediënten) werden in de natuur
geselecteerd voor hun bijzondere eigenschappen.
-

Gember en gepeperde munt, om de microcirculatie te stimuleren

-

escine, een extract van kastanjes uit Indië, voor haar drainerende eigenschappen
extracten van Dermochlorella , een alg van zacht water, voor haar versterkende effecten
cafeïne en roze peper, voor hun lipolytische werking
granaatappel, anti-oxydant en anti-stockage
arganolie, voedend en soepel

Zelf haar parfum is 100% natuurlijk, met essentiële oliën van sinaasappel, geranium, lavendel en patchouli.
Uit een strikt respect voor de natuur is Somatoline Natural afslankgel gevrijwaard van silicone, parabeen,
paraffine, vaseline, minerale oliën, lanoline, alcohol, BHT, ingrediënten van dierlijke origine of GGO. Haar
verpakking is SFC gecertificeerd uit een respectvolle omgang met de omgeving.
De Somatoline Natural afslankgel wordt aangeboden in een tube van 250 ml, en kost 39 €.
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