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méthode d'action cellulite

De JEAN D’ARCEL lichaamsbehandeling
“méthode d'action cellulite”
Veel vrouwen lijden onder de optisch storende oneffenheden aan de probleemzones. Dit zogenaamde
sinaasappelhuideffect gaat vaak gepaard met vetkussentjes en het verlies aan elasticiteit. De belangrijkste probleemgebieden zijn doorgaans dijen,
heupen, buik en billen. Gewichtsveranderingen en
hormonale veranderingen, die – vaak genetisch
veroorzaakt – het vetweefsel onder de huid beïnvloeden, behoren tot de mogelijke oorzaken voor het
verlies aan contouren van het silhouet. Anders dan
bij mannen liggen de vetcellen bij vrouwen parallel
naast elkaar. Daardoor kunnen ze zich bij sterkere
groei tussen de collageenvezels dringen en worden
ze zichtbaar aan het huidoppervlak als de bobbeltjes en kuiltjes, die zo kenmerkend zijn voor de sinaasappelhuid.

méthode d'action cellulite is een nieuwe anti-cellulitisbehandeling, die voor een effectieve verbetering
zorgt. Ze hydrateert en herstructureert de huid en
geeft deze soepelheid en een jeugdige uitstraling.
De actieve stoffen in een hooggeconcentreerde formule in combinatie met het massage-effect leiden
tot een vermindering van de zichtbare tekenen van
cellulitis. Het resultaat zijn beter gedefinieerde probleemzones en een aantrekkelijk, harmonieus uiterlijk.
Deze producten heeft u nodig voor de méthode
d'action cellulite behandeling:
• gommage délicieux corps
• NIEUW!! masque action celullite
• sérum raffermissant corps

Bij de meeste vrouwen zijn ze meer of minder duidelijk zichtbaar – 80 tot 90 procent van alle vrouwen
boven 20 jaar klaagt over de eerste zichtbare tekenen. Vooral in de zomer, als men naar het zwembad
of naar het strand gaat, wil men een strak bindweefsel. Verlies aan elasticiteit en ophopingen van
vet en vocht worden snel een ergernis.
Iedereen wil die lelijke bobbeltjes en kuiltjes in de
huid zo snel mogelijk weer kwijtraken.
Om het effect van cellulitis beter onder controle te
krijgen en weer gemodelleerde lichaamscontouren
te krijgen, is een behandeling met producten nodig,
die zowel verstevigend als ontslakkend voor de
huid werken. Formules verrijkt met natuurlijke bestanddelen, bestrijden gericht en effectief elk type
sinaasappelhuid. De natuurlijke huidstructuur wordt
verstevigd, de elasticiteit van de huid wordt verbeterd en verlies aan stevigheid wordt voorkomen. Het
doel is een verstevigende werking om het lichaam
een betere look te geven.

• huile de massage/beurre de massage corps
• lait corporel nourrissant/gel action cellulite

