
Ļausimies dabas valdzinājumam... 
PATENTĒTS PRETCELULĪTA KOMPLEKSS 

 
YELLOW ROSE procedūra ķermenim  

ECO HERBAL 
 

Dabīga procedūra ar Senās Grieķijas tradicionāliem ārstniecības augiem 
un citrusu ēteriskajām eļļām kombinācijā ar aktīvajām sastāvdaļām,  

kas samazina ķermeņa apjomu un šķeļ tauku šūnas 
 

 
 

Procedūra BEZ DUŠAS! 

 mitrinoša un barojoša iedarbība 
 antioksidatīva iedarbība 
 dziļa detoksikācija 
 anticelulīta efekts 
 nostiprina ādu un modelē ķermeņa līnijas 
 uzlabo un nostiprina ādas elastību  
 revitalizējoša iedarbība 

PROCEDŪRAS GAITA: 
1. solis  Attīrīt ķermeni, lietojot īpašo, jaunās paaudzes  Herbal Body skrubi ar cukura kristāliem.  
  Jaunas tehnoloģijas ķermeņa skrubis, kura notīrīšanai NAV NEPIECIEŠAMA DUŠA! 
2. solis Vieglām masāžas kustībām iemasēt Herbal Body Contour Cream.  
  Labāka rezultāta sasniegšanai, kremu var iestrādāt ar ultraskaņu. 
3. solis Veikt masāžu ar Herbal Body Oil.  
4. solis Uzklāt Herbal Body Mask krēmveida masku ķermenim, veikt ietīšanu, atstāt uz 20-30  min.        
  Masku notīra ar mitru dvieli.  
5. solis  Procedūras nobeigumā uzklāt Herbal Body Milk pieniņu. 
 
Kurss: 12 procedūras (2x nedēļā) 
Labākam un ilgstošākam rezultātam, iesakam klientiem mājas apstākļos regulāri izmantot Herbal Body 
skrubi, Herbal Body krēmu un pieniņu. 
 
AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS: 
Olīvu lapu ekstrakts -spēcīgs antioksidants; 
Organiskā extra virgin Olīveļļa -barojoša iedarbība, spēcīgs antioksidants; 
Mētras eļļa -bagāta ar polinepiesātinātām taukskābēm omega-3 un omega-6, kas nepieciešamas šūnu membrānu atjaunošanās 
procesam. Nostiprina ādas epidermālo barjeru, tās dabīgo aizsargmehānismu; 
Kliņģerītes ekstrakts - piemīt pretiekaisuma, dezinficējoša iedarbība. Stimulē šūnu reģenerāciju un tonizē; 
Mastic essential oil (Pistacia lentiscus)- sveķi iegūti no ciedru priedes, piemīt antioksidanta, antibakteriāla iedarbība; 
Everlasting (Helichrystum italicum)- ekstraksts ir bagāts ar flavonoīdiem un acetofenoniem, kam piemīt spēcīga antioksidējoša 
iedarbība; 
Pelašķis -bagātīgs bioloģiski aktīvu vielu avots. Piemīt pretiekaisuma, dziedējošas, tonizējošas un anti-alerģiskas īpašības; 
Altejas sakne -piemīt pretiekaisuma, dziedinoša un mīkstinoša iedarbība; 
Salvijas ekstrakts -dezinficējoša, pretiekaisuma, dziedējoša, mīkstinoša iedarbība 
Rozmarīna ekstrakts -antioksidants, izvada toksīnus, pretiekaisuma iedarbība un stimulē mikrocirkulāciju; 
Kumelītes ekstrakts -nomierinoša, pretiekaisuma iedarbība; 
Efejas ekstrakts -bagāts ar Vit C, savelkoša, tonizējoša iedarbība, palielina ādas elastību; 
Zirgkastaņas ekstrakts -bagāts ar Vit. B,K,P, bioflavonoīdiem. Piemīt savelkoša, stimulējoša, pretiekaisuma, prettūskas 
iedarbība. Uzlabo mikrocirkulāciju, nostiprina asinsvadu sieniņas; 
Butchers Broom ekstrakts -tonizē, atsvaidzina, padara ādu maigu, aizsargā asinsvadus; 
Apelsīna, Bergamota, Neroli ēteriskās eļļas -spēcina, uzmundrina organismu. 
Ruskusa ekstrakts -tonizējoša, atsvaidzinoša un savelkoša iedarbība; 
Citrona, Ruskusa, Astragalus -darbojas sinerģiski un pastiprina viens otra darbību – anticelulīta iedarbība, palielina ādas 
elastību un tonusu. 
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