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SLIM LOGIC TRIO
Selluliitti viittaa usein rasvan ja nesteen lisä ä ntymiseen, joka taas yhdistetä ä n huonoon
verenkiertoon ja myö s ravintokö yhä ä n ruokavalioon. Ylimä ä rä inen rasva ja neste vartalossa
taas muodostavat ei niin toivottuja muotoja.
Slim Logic Trio muodostuu kolmesta osa-alueesta:
1. HOITOLAHOITO
2. VOIDE
3. KAPSELIT
1. SLIM LOGIC ANTI-CELLULITE HOIKISTAVA HOITO
•
•
•

Hoito joka vähentää rasvaa ja nesteen kerääntymistä, tehokkaasti hoikistaen ja vähentäen
selluliittia
Edistää rasvan polttoa – manuaalitekniikka ja kofeiini
Poistaa nesteitä – ‘saunaefekti’ vartalonaamio ja puhdistava aktiiviaine

OMINAISUUDET
- Hoikentava selluliittihoito
- Aktiiviaine: Kofeiini
- Kesto: 1 tunnin kokonaisaika (sisältäen pukeutumisen ja riisuuntumisen)
- 4 vaihetta: kuorinta, hieronta, vartalonaamio ja hoitotuotteen levitys
EDUT
- Hoito vähentää tehokkaasti rasvan ja nesteen kertymistä
- Edistää rasvanpolttoa hieronnan ja kofeiinin ansiosta
- Poistaa nesteitä saunaefekti vartalonaamion ja puhdistavan aktiiviaineen ansiosta
- Tehokas kaikille selluliittityypeille
EDUT
- Ongelmakohdat ovat pienentyneet
- Appelsiini-iho on silminnähden tasaisempi
- Auttaa poistamaan senttejä ja vähentää selluliitin muodostumista
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2. SLIM LOGIC KIINTEYTTÄVÄ VARTALOVOIDE
SLIM LOGIC ANTI-CELLULITE SLIMMING CREAM
VÄHENTÄÄ RASVAA
Käynnistää rasvan hajoamisprosessin: edistää lipolyysiä
– Kofeiini
Estää rasvan varastoitumisen: estää lipogeneesiä
– Cellulysium
INNOVAATIO
Kasvattaa ja nopeuttaa rasvan hajoamisprosessia tekemällä ‘varastoivat’
rasvasolut yhtä aktiiviseksi kuin ‘palavat’ rasvasolut. Rasvasolut polttavat
enemmän rasvaa kuin ne varastoivat, mikä johtaa maksimaaliseen
tehokkaaseen hoikistumiseen. – Delipogenase II
VÄHENTÄÄ NESTEEN KERTYMISTÄ
Puhdistaa ja tehostaa mikroverenkiertoa
– Muratti
Hyödyt tuotteen käytöstä:
• Vartalo on muotoiltu ja kiinteä
• Selluliitti on vähentynyt
• Kuukauden käytön jälkeen huomattavia tuloksia
Tuotelupaukset:
• Imeytyy nopeasti, miellyttävä käyttää
• Aktivoi aineenvaihduntaa
• Napakoittaa ja tasoittaa ihoa

Tärkeimmät ainesosat:
• Délipognése II, parantaa ja tehostaa rasvan pilkkomista
• Kofeiini, polttaa ja poistaa rasvoja sekä ehkäisee rasvan kerääntymistä
• Cellulysium®i, minimoi rasvan varastoitumista ja edistää rasvasolujen hajoamista
• Muratti, puhdistaa, aktivoi mikrover enkiertoa ja poistaa nesteitä
Käyttö:
• Levitä ongelma-alueille aamuin illoin
• Käytä yhdessä Slim Logic kapseleiden kanssa
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3. SLIM LOGIC HOIKISTAVAT KAPSELIT VÄHENTÄVÄT RASVAA
Auttaa painonhallinnassa ja polttaa rasvaa
– Guarana ja Kola pähkinä
VÄHENTÄÄ NESTEEN KERTYMISTÄ
Auttaa kehoa poistamaan toksiineita ja ylimääräisen
nesteen
– Hibiscus
Käyttö:
Ota yksi kapseli aamupalan yhteydessä ja yksi kapseli lounaan
yhteydessä. Vain aikuisille. Ei suositella raskaana oleville tai imettäville naisille.
Käy lisäksi sarjahoidoissa sekä käytä Slim Logic -voidetta.
1 KUUKAUDEN HOITO (60 kapselia)
2 kapselia/päivä

Hinta:
1. SLIM LOGIC ANTI-CELLULITE HOIKISTAVA HOITO, 80-95€
2. SLIM LOGIC kiinteyttävä vartalovoide 125 ml tuubi, 64 €
3. SLIM LOGIC HOIKISTAVAT KAPSELIT, 60 kapselia, 55 €

Tiedustelunumero: 040 594 6580, info@benecom.fi @guinotfinland
Saatavuus: kesäkuu 2019
Painokelpoiset kuvat:
https://showroom.whynotpr.fi/product/9666/slim-logic-kiinteyttava-vartalovoide-200-ml
https://showroom.whynotpr.fi/product/9667/slim-logic-hoikistavat-kapselit-vahentavat-rasvaa-60-kapselia

GUINOT-hoitometodit ja ainutlaatuiset aktiiviaineyhdisteet palkitsevat uskollisen käyttäjän tuloksellisuudellaan. Tiivis yhteistyö kosmetologien kanssa
takaa sen, että erikoishoitomme ja ihonhoitotuotelinjamme vastaavat ajan haasteisiin ja ihastuttavat laatutietoisia asiakkaitamme vuosi toisensa
jälkeen. Ranskalainen ammattikosmetiikkasarja Guinot perustettiin vuonna 1963: perustaja Rene Guinot oli kemian insinööri. Vuonna 1965 Mr. Guinot
kehitti maailman ensimmäisen ihonhoitolaitteen CATHIODERMIE:n, joka mullisti kauneusmarkkinat: Galvaanisen virran hoitovaikutus valjastettiin
kosmetologin käyttöön ja saavutettiin ennen näkemättömät tulokset.
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