
Ļausimies kārdinošam aromātam... 
PATENTĒTS PRETCELULĪTA KOMPLEKSS 

 
YELLOW ROSE procedūra ķermenim  

CHOCOLATE 
 

Izsmalcināta anti-stresa ķermeņa procedūra ar dabīgo Kakao kombinācijā ar aktīvajām sastāvdaļām, kas 
samazina ķermeņa apjomu un šķeļ tauku šūnas 

 
Kārdinošās un aromātiskās šokolādes procedūras laikā, sajūtot šokolādes dabīgo aromātu un tās 
pieskārienu ādai, izdalās laimes un iemīlēšanās hormons seratonīns, kas liek mums justies mierīgiem, 
pacilātiem un laimīgiem. 

Procedūra BEZ DUŠAS! 

 anticelulīta efekts 
 stimulē tauku šūnu šķelšanu 
 nostiprina ādu un modelē ķermeņa līnijas 
 uzlabo un nostiprina ādas elastību  
 mitrinoša iedarbība 
 aromaterapijas iedarbība  

 
PROCEDŪRAS GAITA: 
1. solis Attīrīt ķermeni, lietojot īpašo, jaunās paaudzes YR Chocolate Body Scrub šokolādes skrubi.  
 Jaunas tehnoloģijas ķermeņa skrubis, kura notīrīšanai NAV NEPIECIEŠAMA DUŠA! 
2. solis Vieglām masāžas kustībām iemasēt Cellu-Slim Gel.  
 Labāka rezultāta sasniegšanai, gēlu var iestrādāt ar ultraskaņu. 
3. solis Veikt masāžu ar Chocolate Body Cream šokolādes krēmu ķermenim.  
4. solis Uzklāt Chocolate Body Mask gēlveida šokolādes masku ķermenim, veikt ietīšanu, atstāt uz 20 
 min. Masku notīra ar mitru dvieli.  
5. solis Procedūras nobeigumā uzklāt Chocolate Body krēmu. 
 
Kurss: 12 procedūras (2x nedēļā) 
Labākam un ilgstošākam rezultātam, iesakam klientiem mājas apstakļos regulāri izmantot Chocolate Body 
skrubi, Chocolate krēmu un Cellu-Slim gēlu. 
 
AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS: 
Liposomas ar Karnitīnu un Kofeīnu darbojas sinerģiski un pastiprina viens otra darbību – anticelulīta iedarbība, palielina ādas 
elastību un tonusu; 
Organiskā silīcija un Teofilīna kompleksam piemīt spēcīga pretcelulīta iedarbība, stimulē dabīgo elastīna un kolagēna sintēzi; 
Liposomas ar Escin uzlabo mikrocirkulāciju ādā, pretcelulīta un pretiekaisuma iedarbība; 
Patentēts anticelulīta komplekss ar Kofeīnu, Koenzīmu A un Bupleurum chinesis ekstraktu stimulē lipīdu katabolismu, 
atjauno ķermeņa kontūras un nostiprina ādas elastību; 
Organiskā silīcija komplekss ar Arginīnu un Guarānas sēklu ekstraktiem sastavā ir augsts kofeīna saturs, kas stimulē 
mikrocirkulāciju un dziļi iedarbojas uz celulītu; 
Kakao ekstrakts tā sastāvā ir Kofeīns un Teobromīns, kuri šķeļ tauku šūnas un nostiprina ādu; 
Kakao sviests mitrina, padara ādu maigu un gludu; 
Greipfrūtu ēteriskā eļļa tonizē, paaugstina limfas atteci un samazina ķermeņa apjomu; 
Virdžīnijas burvju lazdas ekstrakts atsvaidzinoša un savelkoša iedarbība; 
Sarkanā vīnogulāja lapu ekstrakts mitrina un tonizē ādu, kā arī piemīt spēcīga atioksidanta iedarbība; 
Rīsu proteīns nostiprinoša un mitrinoša iedarbība; 
Zaļās tējas ekstrakts šķeļ tauku šūnas un darbojas kā antioksidants; 
Efejas ekstrakts bagāts ar Vit C, savelkoša, tonizējoša iedarbība, palielina ādas elastību; 
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