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Datum: 08.05.2021

SteelFit paket za oblikovanje stegen
Kategorija: Hujšanje
Dobavljivost: Ni na zalogi
Šifra: 2655

Cena: 71,82€ 79,80€

(slika je simbolična)

Velikost: Univerzalna

Kratek opis
Paket za oblikovanje stegen vsebuje dva izdelka, ki se odlično
dopolnjujeta - trakove za stegna SteelFit Thigh Trimmer in
kremo SteelFit Buns of Steel Maximum Toning Cream.
Paket za oblikovanje stegen vsebuje dva izdelka, ki se odlično
dopolnjujeta - trakove za stegna SteelFit Thigh Trimmer in
kremo SteelFit Buns of Steel Maximum Toning Cream,
namenjeno odpravljanju trdovratne maščobe na predelu
stegen.
Izdelek SteelFit Thigh Trimmer je neoprenski trak,
namenjen zmanjševanju obsega stegen. Pospešuje cirkulacijo,
potenje in prispeva k segrevanju predela, na katerega je
nameščen.
Več o izdelku SteelFit Thigh Trimmer si lahko preberete
TUKAJ.
Najpomembnejša sestavina izdelka SteelFit Buns of Steel
Maximum Toning Cream je Interslim, patentirana
učinkovina, ki zavira kopičenje maščobnih oblog na
problematičnih predelih telesa. Udeleženke študije, ki so 2
meseca 2-krat dnevno nanašale 4% Interslim na
problematične dele telesa, so občutno zmanjšale maščobne
obloge, obseg problematičnih delov se je zmanjšal do 2,77 cm
(kar je enako 1 konfekcijski številki). Učinkovina Interslim
pomaga tudi k boljši regenraciji in razstrupljanju kože, kar se
pokaže kot mladostnejši in bolj zdrav videz kože.
Več o izdelku SteelFit Buns of Steel Maximum Toning
Cream si lahko preberete TUKAJ.

UPORABA:
Kremo nanesite na problematične predele in jo s krožnimi gibi
dobro vtrite. Ko se krema absorbira, si lahko nadenemo
trakove.

DEKLARACIJA
STEELFIT BUNS OF STEEL MAXIMUM TONING CREAM 237 ml
Buns of Steel je krema z aktivnimi sestavinami, ki pripomorejo
k odpravi nakopičene telesne maščobe na problematičnih
delih telesa.
UPORABA: Kremo nanesite dvakrat dnevno na problematične
predele in jo s krožnimi gibi dobro vtrite. Ko se krema
absorbira, si lahko nadenemo oblačila. Za še opaznejše
rezultate vam priporočamo uporabo gela 15 minut pred
aktivnostjo. Po nanosu se lahko pojavijo rdečica, občutek
toplote in rahlo ščemenje. Ti znaki so običajni in so posledica
delovanja aktivnih sestavin.
OPOZORILO: Izdelka ne uporabljanja na področju obraza in
vratu. Po uporabi si temeljito operite roke. Če izdelek pride v
stik z očmi ali drugimi sluznicami, jih nemudoma izperite z
večjo količino vode. Shranjevati nedosegljivo otrokom! Samo
za zunanjo uporabo! Uporabo izdelka vam odsvetujemo, če
ste preobčutljivi na katero od sestavin (preizkus majhne
količine izdelka na notranji strani podlakti). Koristni učinki se
lahko izrazijo le, če se hkrati z uporabo primerno prehranjujete
in ste ﬁzično aktivni.
Distributer: Maksimum d.o.o., Parmova 51, 1000 Ljubljana, tel.
01/ 43 660 24
www.maxximumshop.si, www.maxximum.si
Dobavitelj: LP-Sports, Feldstr. 14, 85229 Indersdorf, Nemčija
Država porekla: ZDA
SESTAVINE (INCI) so navedene na embalaži. Uporabno 12
mesecev po odprtju.

