
Kleopatras skaistuma noslēpums...
PATENTĒTS PRETCELULĪTA KOMPLEKSS

EKSKLUZĪVA 
YELLOW ROSE procedūra ķermenim

GOLDEN LINE 

Izsmalcināta ķermeņa procedūra ar 23K Zeltu, Zīda proteīniem un Ingveru, kas nostiprina
ādu, samazina ķermeņa apjomu un lieliski skulpturē ķermeni.

Procedūra BEZ DUŠAS!

 dziļa anticelulīta iedarbība
 šķeļ tauku šūnas
 izlīdzina “apelsīna miziņas” reljefu
 acīmredzami samazina ķermeņa apjomu
 uzlabo limfas atteci
 izvada toksīnus
 uzlabo un nostiprina ādas elastību
 dziļi mitrinoša iedarbība

PROCEDŪRAS GAITA:
1. solis Attīrīt ķermeni, lietojot Golden Line Ginger Body Scrub.

Jaunas tehnoloģijas ķermeņa skrubis, kura notīrīšanai NAV NEPIECIEŠAMA DUŠA!
2. solisVieglām masāžas kustībām iemasēt Golden Line Ginger Body Gel. 

Lai sasniegtu labāku rezultātu, šo gēlu var iestrādāt ar ultraskaņu.
3. solisSildoša aromaterapija ar Golden Line Ginger Body Massage Oil eļļa ķermenim ar Ingveru un 

23K Zelta pārslām.
4. solisUzklāt Golden Line Ginger Body Peel-Off Mask masku ķermenim, pirms tam to sajaucot ar 

ūdeni istabas temperatūrā 1:3. Masku atstāt uz 20 min. 
5. solisProcedūras nobeigumā uzklāt Golden Line Ginger Body krēmu ķermenim ar 23K Zeltu pārslām.

Visi Golden Line produkti satur ingvera ekstraktu, kas uzlabo mikrocirkulāciju un rada vieglu apsārtumu. 
Tāpēc klients procedūras laikā un pat 5 stundas pēc tās, jūt vieglu durstīšanu un siltumu.

Kurss: 12 procedūras 2x nedēļā
Labākam un ilgstošākam rezultātam, iesakam klientiem mājas apstakļos regulāri izmantot Golden Line 
Ginger Body skrubi, gēlu un krēmu.

AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS:
23K Zelts piemīt baktericīda iedarbība, viegli iesūcas ādā, bagātina šūnas ar skābekli un izvada toksīnus. Uzlabo 
mikrocirkulāciju un atjauno šūnu reģenerācijas procesus;
Ingvera ekstrakts un eļļa stimulē mikrocirkulāciju un tonizē ādu;
Patentēts anticelulīta komplekss ar Kofeīnu, Koenzīmu A un   Bupleurum chinesis   ekstraktu   stimulē lipīdu katabolismu, 
atjauno ķermeņa kontūras un nostiprina ādas elastību;
Liposomas ar Karnitīnu un Kofeīnu darbojas sinerģiski un pastiprina viens otra darbību – anticelulīta iedarbība, palielina ādas
elastību un tonusu;
Zīda proteīni mīkstina un mitrina ādu, padara to zīdaini maigu;
Rīsu proteīns mitrina ādu, palielina ādas elastību un tonusu;
Kumelītes ekstrakts nomierinoša, pretiekaisuma iedarbība;
Organiskā silīcija komplekss ar Arginīnu sastavā ir augsts kofeīna saturs, kas stimulē mikrocirkulāciju un dziļi iedarbojas uz 
celulītu;
Fitosteroli, Keramīdi un Fitosfingozīns aizsargā, mitrina ādu un uzlabo tās elastību;
Šī sviests tonizē ādu, paaugstina limfas atteci un veicina tauku šūnu šķelšanu;
Kakao sviests mitrina, padara ādu maigu un gludu;
dabīgās Avokado, Džodžobas un Olīvu eļļa tonizē ādu, paaugstina limfas atteci un veicina tauku šūnu šķelšanu, mīkstinoša 
iedarbība;
Vit E antioksidants, stimulējoša, pretiekaisuma un atjaunojoša iedarbība;
Alantoīns barojoša, mīkstinoša un dziedējoša iedarbība;
Pantenols pro-vit. B5 pretiekaisuma, dziedējoša un atjaunojoša iedarbība.
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