LÁZNĚ WELLNESS

BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM
739 12 Čeladná 42

® - PÉČE O POKOŽKU
AGELOC®

Jak vypadáme a jak stárneme?

TO MŮŽEME OVLIVNIT!
Platnost od 1. ledna 2015

Technologie AgeLOC® spočívá v aplikaci speciálních ošetřujících
tělových gelů Nu Skin® galvanickou žehličkou s pulzní technologií
na problémová místa.








zpomaluje stárnutí pokožky
zvyšuje pevnost tkání
zmenšuje viditelné projevy celulitidy
vyrovnává dolíčky v kůži
zeštíhluje a tvaruje postavu
předchází příznakům stáří
nebo je minimalizuje

® - PÉČE O POKOŽKU
AGELOC®

Doporučená aplikace: 3 x týdně 10 minut

1x ošetření AGELOC® (2 lokality) 10 minut
5x ošetření AGELOC® (2 lokality) 10 minut

290 Kč
1 200 Kč

ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK BEAUTY:
1x parní lázeň Baobab
1x celotělový zábal z bahna Mrtvého moře
1x přístrojová lymfodrenáž na dolní končetiny
1x ošetření AGELOC® (2 lokality)
Celková doba trvání včetně odpočinku:

800 Kč
30 minut
60 minut
30 minut
10 minut
150 minut

JAK AGELOC FUNGUJE?
Speciální tělové gely Nu Skin jsou klinicky ověřené přípravky obsahující
přírodní složky. Aktivizují geny mládí, které přímo souvisejí s intenzivním
odbouráváním celulitidy a tuků v problémových místech, jako jsou paže,
spodní část břicha, hýždě a stehna. Při pravidelném ošetřování se pokožka
stává mladší, jemnější a zároveň pevnější.
Galvanická žehlička s pulzní technologií maximalizuje anti-ageingové účinky
gelů tím, že zlepšuje vstřebávání účinných látek hluboko do pokožky.
Společnost Nu Skin se dlouhodobě zaměřuje na výzkum lidského genomu. Ve
spolupráci s předními světovými vědci byly objeveny funkční skupiny genů,
tak zvané geny mládí - klíčové ar-supermarkery (geny arNOX), které souvisejí
s věkem. Tyto supermarkery se účastní chemických pochodů v těle a ovlivňují
to, jak vypadáme a jak stárneme.
Technologie AgeLOC tyto geny aktivizuje a„probouzí“ k jejich původní funkci
pomocí přípravků Nu Skin. AgeLOC se tak zaměřuje na stárnutí u jeho zdroje.
Blokuje se tvorba volných radikálů - výsledkem je zpomalení stárnutí pokožky.
Můžete odemknout mládí ve svých buňkách
a získat mladistvý a zdravý vzhled bez plastické chirurgie.

LÁZNĚ WELLNESS: každý všední den od 15 do 18 hodin
v sobotu od 12 do 15 hodin

Objednávky předem:  552 533 111 - recepce AD LARA
www.larawellness.cz, e-mail: lararecepce@brc.cz

