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BRAUP GEL 150 ML
 

cena: 58,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

BRAUP GEL  jest to żel skutecznie przywracający prawidłowy kontur i kształt piersi. Wspomaga proces gromadzenia lipidów w
adypocytach (komórkach tłuszczowych) oraz dba o prawidłowe nawilżenie skóry. Dzięki temu zostaje uzyskany efekt PUSH-UP.
Dodatkowo zawartość perły rozjaśnia przebarwienia, działa antyseptycznie, rozświetla i eksponuje dekolt.

Zawarte w BraUP Gel najwyższej jakości składniki aktywne są w 100% naturalne i bezpieczne. Ich zadaniem jest ujędrnienie, nawilżenie,
modelowanie oraz efekt PUSH-UP. Oddziałują na proces gromadzenia lipidów w adypocytach (komórkach tłuszczowych), czyli jeden z
najważniejszych czynników odpowiadających za rozmiar i wygląd kobiecych piersi. Procesy sterujące tym działaniem są wyjątkowo
złożone, dlatego w celu uzyskania optymalnej skuteczności BraUP Gel niezbędne było zastosowanie aż 5 głównych składników
aktywnych w największej dostępnej na rynku dawce.

DZIAŁANIE:

ujędrnia
nawilża
efekt push-up

WSKAZANIA:

DLA KOBIET KTÓRE CHCĄ UZUYSKAĆ:

efekt push-up
ujędrnienie
zdrową skórę oraz nawilżenie
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STOSOWANIE:

Przekręcić pompkę do pozycji OPEN.
Nanieść żel na dekolt i piersi, kulistymi ruchami masować piersi kierując się od dołu do góry omijając brodawki.
Najlepiej stosować 2x dziennie po kąpieli na oczyszczoną skórę, gdy pory skóry są otwarte.
Dla uzyskania pierwszych efektów zaleca się regularne stosowanie co najmniej przez okres 3-4 tygodni, a dla optymalnych 2-3 miesiące.
W niektórych przypadkach upragniony efekt może być osiągnięty w dłuższym czasie z uwagi na fakt, że działanie żelu jest uzależnione
od indywidualnych cech organizmu wynikających z predyspozycji genetycznych, czy trybu życia.

Przed pierwszym użyciem nanieść niewielką ilość na wewnętrzną część przedramienia.

W razie uczulenia przerwać stosowanie.

Nie zaleca się stosowania w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.

SKŁAD:

Perła
Nagietek lekarski
Morszczyn
D-limonen
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