Os resultados* superam as expetativas:

96 %

Melhoria das coxas em forma de “cartucheiras”
Redução dos “pneus”

92 %

Barriga mais lisa

100 %

96 %

Glúteos mais firmes

88 %

Coxas/joelhos mais finos
Melhoria do aspeto da “pele de casca
100 %
de laranja”

www.lastetic.pt
lastetic@lastetic.pt
T. +351 231 027 277
germainedecapuccini.pt
germainedecapucciniportugal

* Teste de autoavaliação realizado com mulheres com idades compreendidas
entre os 29 e os 54 anos depois das 5 semanas do desafio CHANGE BEGINS TODAY.

Perda de até 2 tamanhos!
Promoção especial de lançamento:
Para mulheres que procuram a máxima eficácia num tratamento em casa durante um mês.

#ChangeBeginsToday

@germaine_esp

www.germaine-de-capuccini.com

Rep. Exclusivo:

Produto cosmético TOTAL FIT
+
Micronutrição CELLU-DREN COMPLEX
+
Copo misturador

germainedecapuccini.pt
germainedecapucciniportugal

HOJE PODE INICIAR O DESAFIO
CHANGE BEGINS TODAY
Junte-se a nós...
• REDUÇÃO DE PERÍMETRO

•
•

CORPORAL. REMODELAÇÃO
COMPLETA.
MELHORIA DO ESTADO DA PELE E
DO ASPETO DE “PELE DE CASCA DE
LARANJA”.

PERFECT FORMS
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
DA CELULITE
em apenas 5 semanas
Germaine de Capuccini facilita-lhe as coisas…
Por fim um programa intensivo e completo para combater a
celulite atacando-a a partir de todas as suas frentes.

CURVAS MAIS FIRMES.
• Tratamento profissional CELLU- PROGRAMME
• Aplicação diária de TOTAL FIT
• Micronutrição CELLU-DREN COMPLEX
• Pautas de alimentação
• Exercício físico diário
• Bons hábitos

Todas as utilizadoras que aderirem ao desafio
obterão de presente:
1.

CELLU-PROGRAMME

DESAFIO COLOCAÇÃO EM FORMA

PERFECT FORMS

DRENA - REDUZ - REAFIRMA

TOTAL FIT

Mais de vinte princípios ativos que atuam em sinergia com a finalidade de ajudar a reduzir o tecido adiposo, manter controlada a “pele de
casca de laranja” e voltar a esticar a pele flácida. Para isso, CELLU-PROGRAMME atua em cada uma das fases de formação da celulite.

ÓLEO MACERADO REDUTOR
EFICÁCIA EM “DUAS FASES”

Fórmulas mestras e uma vigorosa massagem que, milímetro a milímetro, trabalham sobre a barriga, cintura, ancas, coxas e joelhos.

Um tratamento eficaz em dois passos:
ENVOLTURA RENOVADORA LIPOATIVA:

Elimina toxinas, melhora a microcirculação e oxigena. Favorece
a recetividade dos princípios ativos.

Pó enzimático: Queratinase, Papaína, Bromelaína e
Hialuronidase . Muito mais do que uma esfoliação. Diminui a
densidade da substância fundamental e degrada as fibras que
rodeiam e pressionam os nódulos de gordura.

ÓLEO-BOOSTER REDUTOR REAFIRMANTE:

Fórmula 100% ativa composta por óleos macerados de origem
vegetal.
Romã, Café verde, Frutas Silvestres, Pimenta, Centella
Asiática, Bétula, Avelãs, Alperce, Amêndoas.
Enérgicas ações complementares para reesculpir a silhueta,
compensar o aspeto acolchoado da pele e reafirmar os tecidos.

Uma fórmula bifásica que concentra todas as propriedades dos
óleos macerados* de sementes de Romã, Café verde, Frutas
Silvestres, Centella Asiática, Pimenta e Bétula, com a finalidade
de melhorar o aspeto da celulite e fortalecer e reafirmar a pele.
Contém extratos naturais de Maçã, Oxicoco, Rusco e Limão,
eficazes ingredientes que favorecem a drenagem de líquidos e
toxinas, o que contribui para reduzir volume.
A automassagem tornar-se-á uma experiência
gratificante graças à sensorialidade do produto:
•

Gel: Maca, Cafeína vetorizada, Rusco, Escina, Limão,
Oxicoco. Efeito drenante e descongestionante.

•

Um diário com todas as pautas a seguir e onde podem
anotar os progressos. Guia indispensável de 35 dias.

muito

Deliciosa textura em óleo. Deixa a pele flexível e
instantaneamente hidratada.
Relaxante fragrância floral-oriental.

Aplicar no mínimo uma vez por dia. Para maximizar a
eficácia, aplicar duas vezes por dia.
(Método especial de aplicação)

Objetivos:

Dermatologicamente testado.
200 ml

• Semanas 1 e 2: Eliminar líquidos
• Semanas 3 y 4: Queimar gordura e tonificar

Resultados visíveis na pele de casca de laranja e na tonicidade
dos tecidos.

• Semana 5: Reafirmar
2.

Um copo de design personalizado para que tomar CELLUDREN COMPLEX seja uma experiência ainda mais
agradável.

3.

Uma mochila.

*São obtidos depois de submeter as plantas a uma longa maceração em óleo
quente.

Dermatologicamente testado.

Pack 10 sessões personalizado (2 sessões/semana).
Duração sessão: 1 hora.

Dermatologicamente testado.

ADD+NUTRIENTS

CELLU-DREN COMPLEX
Uma combinação eficaz de extratos de plantas medicinais que
constituem o complemento perfeito para reforçar o sucesso de
tratamentos cosméticos anticelulíticos. Favorece a drenagem
de líquidos e a degradação de gorduras. Ajuda a emagrecer
quando se segue uma dieta baixa em calorias.
Complemento alimentar à base de Guaraná, Mate, Ortosifão e
Cavalinha.

Tomar um stick por dia. Deitar o conteúdo numa garrafa
com 0,4 - 1,5 litros de água e mexer bem até ficar diluído.

3 g x 30 sticks

