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Twee nieuwigheden van Somatoline Cosmetic: een afslankende detoxnachtverzorging en een afslankingsolie
in sprayvorm

1. De detoxnachtverzorging
Een exclusieve formule voor meer doeltreffendheid
De Detox Amincissant Nuit® is een afslankende en ontgiftende behandeling die ‘s
nachts werkt. Er werd immers aangetoond dat de opstapeling van toxines in de huid
het vetmetabolisme beïnvloedt en ontsierende vetophopingen bevordert. Somatoline
Detox Amincissant Nuit® is een innoverend product met ontgiftende EN afslankende
eigenschappen.
De formule Detox-complex™ combineert afslankende en ontgiftende actieve
bestanddelen die de optimale werking van de cellen herstellen en ervoor zorgen dat de
huid elke ochtend opnieuw zacht en mooi is.
Klinisch bewezen resultaten
Het correct en regelmatig gebruik van Somatoline Cosmetic Detox Amincissant Nuit®:
Reactiveert het celmetabolisme en vermindert de omvang van taille en
heupen tot 2,9 cm na 15 nachten (gemiddelde waarde die wordt verkregen
bij 19 van de 57 vrouwen);
Voert het teveel aan vocht af, bevordert de eliminatie van metabolisch afval;
Maakt de huid gladder en zachter.

Prijs: De nieuwe tube van 400 ml komt op € 54.

2. De afslankolie in sprayvorm Use & Go
Combineer een afslankende werking met een verzorging voor de huid
Somatoline Cosmetic Use & Go spray minceur® is makkelijk aan te brengen. De olie wordt verstoven op de te behandelen
zone en enkele ogenblikken lichtjes ingemasseerd. Ze wordt snel opgenomen zodat de huid niet vettig, zacht en glad
aanvoelt. Na 4 weken is de huid verkwikt, verstevigd, straalt ze van gezondheid en is ze intensief gevoed.

Een nieuw silhouet
De specifieke formule ReduxOil-complex™ reactiveert de microcirculatie, bevordert het
verminderen van vetophopingen en verkwikt het huidweefsel. Klinisch bewezen resultaten
tonen een vermindering van de vetophopingen aan met 30% na 4 weken gebruik.
De klinische resultaten bewijzen het
Een instrumentele klinische placebostudie uitgevoerd op 86 proefpersonen toonde aan dat een
regelmatig en correct gebruik gedurende 4 weken:
• de vetophopingen ter hoogte van de heupen vermindert tot 30%;
• de tonus van de huid verbetert tot 36%.

Prijs: € 38 voor een tube van 125 ml
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