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A nôi szervezet energiaraktárai, a csípôn, fenéken
és a combokon elhelyezkedô zsírpárnák, az utódok
táplálását hivatottak biztosítani. A legtöbb nô mégsem
tud felhôtlen lelkesedéssel gondolni a gondoskodó
természet bölcs megnyilvánulására. 90%-uk szenved
a kritikus területeken megjelenô cellulitisz látványától.

PROBLÉMÁS KIS ZÓNÁK
Az itt található zsírsejtek száma genetikailag adott, ám
életmódhibáink következtében nagyságuk százszorosára
is növekedhet. A narancsbôr kialakulásának oka
genetikai hajlam is, ám nagyobb részt a civilizált élet
tehetô felelôssé. Nem törvényszerû, hogy a cellulitisszel
együtt kell élnünk, életmód-változtatással tehetünk
ellene. A kialakult cellulitisz csökkentése komplex,
kitartást igénylô, ám nem reménytelen vállalkozás.
Mindennek az alapja az
egészségtudatos étkezés. A
nagy mennyiségû állati zsír,
cukor, só, élelmiszer adalék-
anyag és alkohol formájá-
ban bevitt salakanyag ler-
akódik a szövetekben, míg a
sok friss gyümölcsöt, zöldséget,
rostokat és elegendô folya-
dékot tartalmazó étrend a se-
lymes, feszes bôr támogató-
ja. A léböjt kúrák mellett
reggelente méregtelenítsünk
gyógyteával, vagy langyos cit-
romos vízzel. Ételeinket a
lehetô legfrissebb állapotban,
legkevésbé feldolgozva fo-
gyasszuk, a maguk termôide-
jében, amikor a leghasznos-
abbak.

FÜRDÔSZOBATITKOK..
Az Annamarie Börlind Body Effect szériája a természet erejév-
el, növényi hatóanyagokkal segít visszaszerezni a bôr erede-
ti szépségét. A termékcsalád használatával hatékonyan
tehetünk a bôr feszességének és vitalitásának helyreállításáért.
Regenerálja a kötôszövetet és hatékonyan minimalizálja a
kialakult cellulitiszt. E három lépésbôl álló intenzív kezelési
program eredményesen egészíti ki a cellulitisz ellenes harcot.
Az Body Effect Energetizáló testradír megfelelôen elôkészíti a
bôrt a soron következô cellulitisz kezelésre. A kovasav tartalmú
babusz kivonat gondoskodik a gyengéd és hatékony hámlasztó
hatásról, az aloe vera pedig hosszantartóan hidratálja a bôrt.
A Body Effect Cellulitisz Gél már néhány alkalom után is
láthatóan halványítja a kellemetlen tüneteket, és megakadá-
lyozza kiújulásukat. A koffein, a speciális alga kivonat, a
tigrisfû és a malachit a méregtelenítés fokozásával feszesítik
és regenerálják a kötôszövetet, élesítik a kontúrokat. A cur-
ryfû kivonata a jó közérzet frissítô érzését nyújtja a bôrnek.
A Body Effect Feszesítô testápoló intenzív hatásával stabilizál-
ja a kötôszövet rugalmasságát. A baobab falevél kivonata
bôrfeszesítô hatású ceramiddal, C és E vitaminnal és aktív
hatóanyag komplexumával energiát és vitalitást biztosít a
bôr számára.

MÉREGÛZÔ PRAKTIKÁK
A mozgáshiány miatt minimálisra csökkenô vérkeringés következtében
a víz és méreganyagok egy része a kötôszövetben reked. Napi 40-
50 perc intenzív sporttal gondoskodhatunk a salakanyagok elszál-
lításáról. A hideg-meleg váltózuhany javítja a vérkeringést, edzi a
kötôszövetet, feszesebbé teszi a bôrt. A nyirokkeringés fokozásának
hatékony eszköze a masszázs, mely a megfelelô krémek segít-
ségével gyorsítja a bent pangó víz és méreganyagok távozását.
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