
 

 

 

Гел за обвиване Seaweed gel 

 

Нова формула за професионалната корекция на 

фигурата. Процедурите при, които се използва гел 

за обвиване Vertera, ще ви преведат във форма 

възможно най-бързо. Повече възможности за 

нови, главозамайващи победи в борбата срещу 

наднорменото тегло и целулита!  
 

 

Вашите ползи от продукта 
 

Фитоводораслов гел за обвиване Seaweed gel, е създаден на основата на морски 

водорасли. В техния състав влизат активни вещества, които са насочени към 

подобряване на обмена на веществата, стимулират кръвообращението. Те съдържат 

витамини и минерали, които са необходими на човек за поддържане на здравословен и 

активен начин на живот. Вашият доверен помощник в постигането на мечтаната фигура: 

• Подпомага проникването на натурални, биоактивни компоненти и витамини в 

дълбоките слоеве на кожата. 

• Активира биоенергетиката на кожата. Увеличава еластичността. 

• Дълбоко подхранва и почиства кожата. Придава и свеж и здрав вид, като 

премахва токсините и излишния себум. 

• Намалява появата на целулита и задейства процесите на тялото, насочени към 

борбата с него. 

• Довежда до намаляване на мастните отлагания и стимулира процесите на 

подмладяване.  

• Има лимфодренажен ефект, който подобрява циркулацията на лимфата, като по 

този начин увеличава цялостния тонус на кожата и поддържа нейното здраве и 

красота. 

 

Състав: 

• Гел от морски кафяви водорасли (вода, ламинария, фукус) 

• Воден екстракт от алое 

• Екстракт от прополис 

• Медни производни на хлорофил 

Без изкуствени компоненти и оцветители. Формулата на продукта е патентована, 

технологията е внимателно защитена. 

 

Начин на употреба: 

Продуктът се нанася върху предварително почистената кожа. За да подобрите ефекта, 

след като нанесете гела може да покриете третираната зоната с фолио. 

Продължителността на процедурата е 30 минути. След това остатъците от гела, трябва 



 

 

да се изплакнат с топла вода. За да се фиксира ефекта, след приключване на процедурата, 

се препоръчва да се нанесе хранително (водораслово) масло или крем. Препоръчва се да 

се използва 1-2 пъти седмично. 

 

 

 

 


