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PURISOFT™ – peptyd ekstrahowany z egzotycznego drzewa moringa, działa jak 
magnes, przyciągając zanieczyszczenia i hamując wnikanie toksyn w głąb skóry. 
INTENSLIM™ to silnie wyszczuplający kompleks na bazie imbiru cytwarowego 
i ekstraktu z Globularia Cardifolia, który aktywuje syntezę enzymu kluczowego 
do spalania tkanki tłuszczowej, a także przywraca komórkom tłuszczowym pra-
widłowy rozmiar i kształt. Znacząco redukuje ilość tkanki tłuszczowej na brzuchu, 
biodrach i udach. EKSTRAKT Z ZIELONEJ KAWY przyspiesza proces spalania 
tłuszczu w komórkach, działa drenująco i stymuluje mikrokrążenie. KOFEINA 
redukuje objętość komórek tłuszczowych oraz hamuje proces powstawania 
nowych adipocytów. ALGA FUCUS VESICULOSUS – zwana pogromcą cellulitu, 
działa silnie ujędrniająco i uelastyczniająco, redukuje rozstępy oraz widocznie 
wygładza grudkową skórkę pomarańczową. KIGELIA AFRICANA spektakularnie 
ujędrnia skórę. 

Sposób użycia: dwa razy dziennie wmasować okrężnymi ruchami w problema-
tyczne obszary ciała (uda, biodra, pośladki, brzuch) ruchami skierowanymi od 
dołu ku górze.

BODY DETOX to zabieg polegający na wykorzystaniu jonizacji do eliminacji tok-
syn poprzez otwarte pory skóry. Stymuluje mikrokrążenie, pobudza metabolizm 
komórek, zwalcza cellulit i eliminuje obrzęk spowodowany zaburzoną gospodarką 
lipidową i retencją płynów.

Pojemność 250 ml   Cena: ok. 19,99 zł Pojemność 250 ml   Cena: ok. 19,99 zł Pojemność 250 ml   Cena: ok. 19,99 zł

KAWOWE SERUM
WYSZCZUPLAJĄCO
DRENUJĄCE 

BODY DETOX
GREEN COFFEE

REDUKCJA OBRZĘKU CELLULITOWEGO 
I ELIMINACJA TOKSYN
• stymuluje drenaż limfatyczny
• usprawnia proces rozpadu komórek 
tłuszczowych

LIFTINGUJĄCE SERUM 
MAKSYMALNIE 
WYSZCZUPLAJĄCE

TERMOLIFTING
WYSZCZUPLAJĄCY
• napina i liftinguje skórę
• redukuje tkankę tłuszczową
• zmniejsza obwód talii, bioder i ud o 1 rozmiar

INTENSLIM™ – wyszczuplający kompleks na bazie imbiru cytwarowego i eks-
traktu z Globularia Cardifolia, aktywuje syntezę enzymu kluczowego do spalania 
tkanki tłuszczowej, a także przywraca komórkom tłuszczowym prawidłowy roz-
miar i kształt. Znacząco redukuje ilość tkanki tłuszczowej na brzuchu, biodrach 
i udach. POTRÓJNIE SKONCENTROWANA KOFEINA zmniejsza objętość 
komórek tłuszczowych oraz hamuje proces powstawania nowych. CENTELLA 
ASIATICA modeluje i wyszczupla sylwetkę, a także wzmacnia strukturę skóry 
przywracając jej odpowiednią jędrność. Przyjemne uczucie ciepła i lekkie zaczer-
wienienie skóry, które utrzymuje się przez ok. 30-40 minut, jest gwarancją natych-
miastowego działania.

Sposób użycia: wmasować 2 razy dziennie okrężnymi ruchami w miejsca objęte 
nadmiarem tkanki tłuszczowej i zaatakowane cellulitem (talia, pośladki, uda). Wy-
konać masaż aż do całkowitego wchłonięcia.

TERMOLIFTING WYSZCZUPLAJĄCY to zabieg wykorzystujący ujędrniające 
i liftingujące działanie fal radiowych emitowanych na skórę i do podskórnej 
tkanki tłuszczowej. Wywołuje zjawisko termolipolizy – stymuluje proces spala-
nia tkanki tłuszczowej i obkurczania się adipocytów. Dodatkowo, zabieg pobu-
dza produkcję nowych włókien kolagenu w skórze, dzięki czemu spektakularnie 
poprawia jej gęstość, napięcie i sprężystość.

SUPERSKONCENROWANE
NOCNE SERUM
ANTYCELLULITOWE 
z efektem ultradźwięków

NIGHT LIPO SHOCK
THERAPY™
• stymuluje szybsze spalanie podskórnej
tkanki tłuszczowej
• eliminuje obrzęk cellulitowy i uczucie 
ciężkich nóg

PHYTOSONIC™ – unikalny kompleks naśladujący mechanizm rozbijania tłusz-
czu przez ultradźwięki; działa odchudzająco już na poziomie komórkowym, ha-
mując rozrost adipocytów oraz powodując zmniejszenie grubości tkanki tłuszczo-
wej. ISOCELL SLIM™ to kompleks aktywnej kofeiny zamkniętej w liposomach, 
zwiększających jej przenikalność i skuteczność działania. Silnie wyszczupla,
a dzięki właściwościom usprawniającym przepływ krwi w naczyniach krwiono-
śnych zdecydowanie poprawia wygląd skóry i redukuje cellulit. EKSTRAKT
Z KASZTANOWCA wzmacnia naczynka krwionośne, eliminuje obrzęki oraz 
stymuluje mikrokrążenie krwi i limfy, dzięki czemu zwalcza uczucie ciężkich nóg. 
GUARANA hamuje lipogenezę – proces gromadzenia się tłuszczu w komórkach. 
Przyspiesza przemianę tłuszczu w energię, dzięki czemu wyszczupla i modeluje 
problematyczne obszary ciała. EKSTRAKT Z MIĘTY działa energetyzująco i wy-
gładzająco na skórę.

Sposób użycia: raz dziennie przed snem wmasować okrężnymi ruchami w pro-
blematyczne obszary ciała (uda, biodra, pośladki, brzuch), ruchami skierowanymi 
od dołu ku górze.

NAGROMADZENIE TOKSYN I UTLENIONYCH LIPIDÓW w skórze spowalnia 
jej metabolizm, zaburza homeostazę komórek oraz skraca ich cykl życia i zmniej-
sza zdolność autoregeneracji. Cellulitowi często towarzyszy uczucie ciężkości 
i zastój płynów.

KAWOWE SERUM WYSZCZUPLAJĄCO-DRE-
NUJĄCE BODY DETOX GREEN COFFEE, 
dzięki specjalnej formule chłodzącej, zwalcza upo-
rczywy cellulit, przyspieszając proces spalania 
tłuszczu w komórkach i redukuje nadmiar płynów. 
Inspirowana zabiegiem BODY DETOX przełomo-
wa technologia Cellu-Detox-Slim™ na bazie eks-
traktu z zielonej kawy, kompleksu PURISOFT™
oraz kompleksu wyszczuplającego INTENSLIM™, 
koryguje nieprawidłowości w metabolizmie komó-
rek spowodowane obecnością toksyn.

LIFTINGUJĄCE SERUM MAKSYMALNIE 
WYSZCZUPLAJĄCE redukuje tkankę tłuszczo-
wą i napina skórę, zmniejszając obwód bioder, ud 
i talii.Technologia termicznej liposukcji kosme-
tycznej Thermo-Lift-Slim™ na bazie intensyw-
nie wyszczuplającego kompleksu INTENSLIM™ 
wykorzystuje efekt aktywnego miejscowego 
rozgrzania ciała i naśladuje mechanizm oddzia-
ływania fal radiowych na komórki tłuszczu, dzięki 
czemu przyspiesza ich spalanie.

SUPERSKONCENROWANE NOCNE SERUM 
ANTYCELLULITOWE z efektem ultradźwię-
ków wyszczupla i rzeźbi sylwetkę oraz ujędrnia 
i wygładza nierówności. To zaawansowany pre-
parat do 2-tygodniowej intensywnej terapii wy-
szczuplająco-ujędrniającej, zalecany w okresie 
diety, zwiększonej aktywności fi zycznej oraz jako 
uzupełnienie dziennej kuracji antycellulitowej. 
Formuła rozgrzewająca. 
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LIPOSUKCJA to zabieg medycyny estetycznej uznawany za najskuteczniejszą 
metodę wyszczuplania sylwetki. Polega na trwałym usunięciu nagromadzonej 
tkanki tłuszczowej z obszarów ciała szczególnie predysponowanych do jej gro-
madzenia (biodra, uda, brzuch, pośladki). Dzięki mechanicznej eliminacji magazy-
nujących tłuszcz adipocytów, skutecznie zapobiega efektowi „jojo”. 

Rewolucyjna technologia LIPO-DRILL 4D TECHNOLOGY™ na bazie kompleksu 
LIPOCELL-SLIM™, ENERGISOMÓW Q10 i L-KARNITYNY, zapewnia spektaku-
larne działanie wyszczuplające bezinwazyjnego zabiegu liposukcji.

Długotrwale eliminuje nagromadzoną tkankę tłuszczową, uporczywy cellulit 
i napięcie skóry.
• blokuje powstawanie i rozrost komórek tłuszczowych,
• stymuluje lipolizę, czyli proces ich rozkładu,
• hamuje rozwój stanów zapalnych, prowadzących do akumulacji tłuszczu i za-
trzymywania wody w komórkach, 
• intensywnie liftinguje partie ciała z obniżonym napięciem skóry.

Zaawansowane składniki aktywne: LIPOCELL-SLIMTM, KOMPLEKS ISOCELL 
SLIM = POTRÓJNIE SKONCENTROWANA KOFEINA + EKSTRAKT Z BLUSZ-
CZU + CENTELLA ASIATICA, L-KARNITYNA, ENERGISOMY Q10 + EKSTRAKT 
Z MIŁORZĘBU JAPOŃSKIEGO, KOLAGEN + ELASTYNA + ALGI LAMINARIA.

Pojemność 250 ml   Cena: 19,99 zł Pojemność 250 ml   Cena: 19,99 zł Pojemność 250 ml   Cena: 19,99 zł

INTENSYWNIE
WYSZCZUPLAJĄCE

SERUM REMODELUJĄCE

LIPOSUKCJA
KOSMETYCZNA

UJĘDRNIAJĄCY
BALSAM + PEELING
POD PRYSZNIC

KRIOTERAPIA
WYSZCZUPLAJĄCA

KRIOTERAPIA to zabieg odnowy biologicznej wspomagający walkę z zaawan-
sowanym cellulitem. Polega na kilkuminutowym oddziaływaniu bardzo niską tem-
peraturą (-110° do -160° C) na partie ciała objęte zmianami grudkowymi. Wykazuje 
silne działanie przeciwobrzękowe, redukuje tkankę tłuszczową i spektakularnie uję-
drnia skórę. 

UJĘDRNIAJĄCY BALSAM + PEELING POD PRYSZNIC to wielofunkcyjny 
preparat łączący właściwości balsamu pod prysznic i pobudzającego peelingu. 
Skoncentrowana krioaktywna formuła już po tygodniu regularnego stosowania 
spektakularnie modeluje i ujędrnia problematyczne obszary ciała. Wykazuje silne 
działanie redukujące miejscowe obrzęki cellulitowe oraz wyraźnie poprawia na-
pięcie i elastyczność skóry. 

Technologia CRIO-DRAIN 4D COMPLEXTM działa dwufazowo: 
• wykorzystuje mechanizm silnego miejscowego chłodzenia zmniejszającego 
napięcie skóry, zapewniając maksymalną przenikalność składników aktywnych 
do jej głębokich warstw. Obniża wrażliwość skóry, umożliwiając wykonanie inten-
sywnego masażu antycellulitowego.
• pobudza intensywny drenaż tkanek – usprawnia mikrokrążenie i przyspiesza 
eliminację toksyn, dzięki czemu spowalnia procesy starzenia się w naskórku.

Zaawansowane składniki aktywne: CRIO-DRAIN 4D COMPLEXTM, EKSTRAKT 
Z DZIKIEJ RÓŻY, bioHYALURON ComplexTM, OLEJEK MIGDAŁOWY.

ANTYCELLULITOWE
SERUM LIFTINGUJĄCE

SERUM REMODELUJĄCE

PRESOTERAPIA

PRESOTERAPIA to zabieg medycyny estetycznej polegający na uciskowym roz-
bijaniu tkanki tłuszczowej i równoczesnym szybkim usuwaniu z organizmu toksyn. 
Dzięki zastosowaniu drenażu limfatycznego błyskawicznie redukuje obrzęki tłusz-
czowe i skutecznie likwiduje cellulit. 

Inspirowana zabiegiem presoterapii technologia 3-PHASE LIPO-COMPRES-
SIONTM na bazie rewolucyjnego  kompleksu PRO-SVELTYL® oraz potrójnie skon-
centrowanej kofeiny, zwalcza  uporczywą skórkę pomarańczową poprzez mecha-
nizm 3-fazowej kompresji.
FAZA 1  
Stymuluje lipolizę – czyli proces rozpadu i eliminacji komórek tłuszczowych, dzięki 
czemu redukuje cellulit tłuszczowy.
FAZA 2 
Działa drenująco – usuwa nadmiar wody i toksyn z komórek, likwiduje opuchnięcia 
oraz przeciwdziała zastojowi płynów, skutecznie zwalczając cellulit wodny.
FAZA 3 
Wiąże i usuwa toksyny oraz zmniejsza ich przenikalność do głębokich warstw 
skóry. Silnie ujędrnia oraz zapobiega powstawaniu zmian grudkowych. 

Zaawansowane składniki aktywne: PRO-SVELTYL®, POTRÓJNIE SKONCEN-
TROWANA KOFEINA ,CENTELLA ASIATICA + WYCIĄG Z BLUSZCZU, KOLAGEN 
+ ELASTYNA ,WYCIĄG Z ALG LAMINARIA + MINERAŁY WÓD TERMALNYCH.

PROBLEM:
• TKANKA TŁUSZCZOWA
• CELLULIT

FORMUŁA CHŁODZĄCA

KOMPLEKS LIPOCELL-SLIM™
92% ZWALCZA UPORCZYWY CELLULIT
ZMNIEJSZA OBWÓD UDA AŻ DO 3 CM

EFEKTY: 
• HAMUJE ROZROST TKANKI TŁUSZCZOWEJ
• LIFTINGUJE I NAPINA SKÓRĘ

PROBLEM:
• UPORCZYWY CELLULIT
• TKANKA TŁUSZCZOWA
• UTRATA JĘDRNOŚCI

FORMUŁA CHŁODZĄCA

CRIO-DRAIN 4D COMPLEX™
MODELUJE PROBLEMATYCZNE
OBSZARY CIAŁA

EFEKTY:
• REDUKCJA CELLULITU
• SPALANIE TKANKI TŁUSZCZOWEJ
• WYRAŹNE NAPIĘCIE I UJĘDRNIENIE

PROBLEM:
• TKANKA TŁUSZCZOWA
• UTRATA JĘDRNOŚCI
• ZAAWANSOWANY CELLULIT

FORMUŁA CHŁODZĄCA

PRO-SVELTYL® i 3x AKTYWNA KOFEINA
ZWALCZA CELLULIT WODNY I TŁUSZCZOWY

EFEKTY:
• REDUKCJA PODSKÓRNEJ
TKANKI TŁUSZCZOWEJ
• UJĘDRNIANIE I WYGŁADZANIE SKÓRY
• WYRAŹNE ZMNIEJSZENIE CELLULITU
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ZŁOTE SERUM
WYSZCZUPLAJĄCO
MODELUJĄCE
PROBLEM:
• Zaawansowany cellulit
• Tkanka tłuszczowa
• Utrata jędrności 

EFEKTY*:
• Wyraźne zmniejszenie cellulitu
• Ujędrniona i aksamitnie gładka skóra
• Wygładzenie nierówności skóry

SKŁADNIKI:
24-karatowe ZŁOTO, bioHyaluron 
Slim Complex™ i ekstrakt z miłorzębu 
japońskiego, kompleks Lipocell-Slim™, 
roślinne komórki macierzyste – 
PhytoCellTec™, olejek arganowy, 
mleczko roślinne Chufa Milk EC, algi 
laminara oraz kompleks witamin A, E, F

SKONCENTROWANE 
SERUM 
ANTYCELLULITOWE
PROBLEM:
• Cellulit
• Utrata jędrności
• Tkanka tłuszczowa

EFEKTY*:
• Elastyczna i gładka skóra
• Zmniejszenie widoczności cellulitu

SKŁADNIKI:
Phytosonic™, Salsothin G, bioHyaluron 
Complex™, kofeina, Centella Asiatica, 
mleczko roślinne Chufa Milk EC

DIAMENTOWE
SERUM 
WYSZCZUPLAJĄCE
PROBLEM:
• Cellulit
• Utrata jędrności 
• Tkanka tłuszczowa

EFEKTY*:
• Idealnie wygładzona skóra
• Zniwelowany efekt „skórki 
pomarańczowej”
• Zwiększona skuteczność kuracji 
wyszczuplającej

SKŁADNIKI:
mikrokryształy diamentu, bioHyaluron 
Slim Complex™, roślinne komórki 
macierzyste, kompleks Lipocell-Slim® 

DIAMENTOWY
PEELING-MASAŻ 
MYJĄCY
PROBLEM:
• Skóra pozbawiona elastyczności
• Tkanka tłuszczowa
• Cellulit

EFEKTY*:
• Skuteczne oczyszczenie skóry 
i przygotowanie jej do dalszych 
etapów pielęgnacji
• Usunięcie martwych i suchych 
komórek naskórka
• Pobudzenie mikrokrążenia oraz 
aktywne dotlenienie komórek skóry

SKŁADNIKI:
Mikrokryształy diamentu, kofeina, 
bioHyaluron Slim Complex™, Duo Active 
Moist®, wyciąg z jedwabiu

ZŁOTY
PEELING-MASAŻ 
DRENUJĄCY
PROBLEM:
• Cellulit
• Szorstka skóra
• Utrata jędrności

EFEKTY*:
• Nawilżona i wygładzona skóra
• Zrewitalizowany naskórek
• Wyraźne napięcie i ujędrnienie

SKŁADNIKI:
24-karatowe ZŁOTO,
bioHyaluron Slim Complex™, guarana, 
kofeina, kompleks Lipomoist 2013, 
D-panthenol, aktywne mikrogranulki

Kosmetyki do zadań specjalnych

CAŁE CIAŁO CAŁE CIAŁO CAŁE CIAŁO CAŁE CIAŁO CAŁE CIAŁO
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Pojemność 250 ml

Cena: ok. 20,00 zł
Pojemność 250 ml

Cena: ok. 20,00 zł
Pojemność 250 ml

Cena: ok. 20,00 zł
Pojemność 250 ml

Cena: ok. 15,00 zł
Pojemność 250 ml

Cena: ok. 15,00 zł
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TERMOAKTYWNE
SERUM MODELUJĄCE
TALIĘ, BRZUCH
i POŚLADKI
PROBLEM:
• Szorstka skóra
• Uporczywy cellulit
• Niekształtna sylwetka

EFEKTY*:
• Poprawa jędrności brzucha i 
pośladków 
• Podniesienie kształtu pośladków 
• Wysmuklenie talii

SKŁADNIKI:
MDL Complex, kofeina, wyciąg
z bluszczu, wyciąg ze skrzypu
algi laminaria, Thermo Fat Burner®

TERMOAKTYWNE 
SERUM
WYSZCZUPLAJĄCE
PROBLEM:
• Rozległy cellulit
• Niekształtna sylwetka

EFEKTY*:
• Wyraźna redukcja tkanki 
tłuszczowej 
• Zmniejszenie widoczności cellulitu
• Wymodelowana sylwetka
(talia, pośladki, uda) 

SKŁADNIKI:
Kompleks Isocell Slim™, kofeina, 
Centella asiatica, Algi laminaria, Thermo 
Fat Burner®

SERUM INTENSYWNIE 
WYSZCZUPLAJĄCE
+ UJĘDRNIAJĄCE
PROBLEM:
• Cellulit, utrata jędrności
• Tkanka tłuszczowa
• Nieregularne kształty

EFEKTY*:
• Redukcja cellulitu 
• Zmniejszenie obwodu ud o 3 cm 
• Ujędrnienie i wygładzenie skóry

SKŁADNIKI:
Kompleks Lipocell-Slim™, L-karnityna, 
wyciąg z miłorzębu japońskiego, 
kolagen, elastyna, minerały wód 
termalnych północnej Bretanii, Algi 
laminaria

INTENSYWNE SERUM
POWIĘKSZAJĄCE
I POPRAWIAJĄCE
STRUKTURĘ BIUSTU
PROBLEM:
• Utrata jędrności biustu

EFEKTY*:
• Wymodelowany
i ujędrniony biust
• Elastyczna i gładka skóra

SKŁADNIKI:
Volufi line™, PhytoCellTec™, Pullulan, 
Kigelia africana, Acacia Collagen, 
bioHyaluron Complex™

CAŁE CIAŁOCAŁE CIAŁO CAŁE CIAŁO BIUST

Pojemność 250 ml

Cena: ok. 19,00 zł
Pojemność 250 ml

Cena: ok. 19,00 zł
Pojemność 250 ml

Cena: ok. 17,00 zł
Pojemność 200 ml

Cena: ok. 19,00 zł **Nielsen, maj 2014 - kwiecień 2015,
kosmetyki antycellulitowe i wyszczuplające.

Nagrody
dla produktów serii Slim Extreme
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Kosmetyki do zadań specjalnych
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