THERMOGENIQUE
TERMOGENICZNY ZABIEG

KSZTAŁTUJĄCY I WYSZCZUPLAJĄCY
EFEKTY ZABIEGU WIDOCZNE
PO 1 ZABIEGU
NAWET DO 20 CM MNIEJ
W OBWODACH PO 1 ZABIEGU

THERMOGENIQUE BODY SHAPE EXTREME Wyjątkowo skuteczny zabieg, który pokochały kobiety.
Przygotowany w oparciu o najwyższej jakości kosmetyki termogeniczne oraz wyjątkową moc firmowego
masażu drenująco-modelującego. To zabieg na ciało, który nie tylko wyszczupla ale ujędrnia, zmniejsza
obrzęki, redukuje cellulit i zdecydowanie zmniejsza obwody. Już po pierwszym zabiegu widoczne są efekty
ujędrnienia ciała. Dodatkową zaletą wyróżniającą ThermoGenique spośród innych zabiegów
na rynku kosmetologicznym jest specjalistyczny masaż drenujący
oraz stosowane kosmetyki.
Dzięki kapsaicynie, która działa trafiając prosto w komórki tłuszczowe,
możemy ten zabieg wykonywać również u osób z problemami
naczyniowymi- pękającymi naczynkami czy pajączkami.
WSKAZANIA DO ZABIEGU:
cellulit
problem z nadmiernym odkładaniem wody w organizmie
obrzęki brzucha, nóg
zwiotczała skóra
nadmiar tkanki tłuszczowej
zespół tzw. „ciężkich nóg”

CO UZYSKASZ PO ZABIEGU:
utratę centymetrów w obwodach
już po pierwszym zabiegu,
wyszczuplenie sylwetki,
zmniejszenie obrzęków,
oczyszczenie organizmu z toksyn,
uczucie lekkich nóg,
redukcję cellulitu,
wygładzenie skóry i jędrne ciało.
PRZEBIEG ZABIEGU:
ETAP I – WYWIAD I DOKŁADNY POMIAR CIAŁA
Przed rozpoczęciem pierwszego zabiegu na ciało przeprowadzamy dokładny wywiad z Gościem, aby
wyeliminować możliwość wystąpienia działań niepożądanych. Następnie za pomocą ’centymetra’
dokonujemy dokładnych pomiarów newralgicznych punktów na ciele. Pomiary dokonujemy i zapisujemy
zgodnie z Kartą Gościa THERMOGENIQUE. Miejsca pomiarów oznaczamy na ciele za pomocą specjalnego
flamastra, a pomiary zapisujemy w karcie.
ETAP II – PEELINGUJĄCY MASAŻ WSTĘPNY CIAŁA
Wykonujemy peeling ciała, który przyspiesza przepływ limfy i wydalanie toksyn z organizmu, a także
oczyszcza skórę z martwych komórek naskórka pozostawiając ją gładką i miękką w dotyku.
ETAP III – AKTYWNE UDERZENIE TERMOGENICZNE
Nałożenie aktywnego koncentratu thermogenicznego oraz żelu na bazie kapsaicyny, preparatów
redukujących tkankę tłuszczową i modelujących kontur ciała.
ETAP IV – WZMOCNIENIE TERMOGENICZNE I DETOKS
Dla wzmocnienia efektu terapeuta owija Gościa w „kokon”, który przyspiesza wchłanianie substancji
aktywnych, podnosi spalanie tłuszczu.
ETAP V – MASAŻ FIRMOWY THERMOGEN BODY SHAPE EXTRÊME MASSAGE
Po zdjęciu ’kokona termogenicznego’ na partiach
objętych zabiegiem wykonujemy specjalistyczny
drenaż zgodnie z procedurą THERMOGEN.
Po wykonaniu drenażu przechodzimy do intensywnie
ujędrniającego, wyszczuplającego i modelującego
sylwetkę masażu THERMOGEN Body Shape
Extrême Massage. Dzięki niemu usuwane są toksyny,
pobudzona zostaje przemiana materii, a organizm
dostaje bodziec do dalszego działania i oczyszczania.
ETAP VI – POMIARY KOŃCOWE
Na zakończenie zabiegu wykonujemy pomiarów ciała
w tych samych miejscach, które były mierzone przed zabiegiem.

PRZECIWWSKAZANIA:
infekcje wirusowe skóry
infekcje bakteryjne skóry
infekcje grzybicze skóry
stany zapalne skóry
uszkodzenia naskórka
wszczepy metalowe w tkankach
(m.in. rozrusznik serca, implanty)
wszczepy silikonowe w tkankach
choroby serca
pierwsze trzy dni menstruacji
ciąża
karmienie piersią

ZALECENIA PO ZABIEGU:
picie wody min. 2 litry w dniu wykonania zabiegu
aktywność fizyczna w dniu wykonania zabiegu min. 20 min
zakaz korzystania z basenu, saun, solarium, solanek w dniu wykonania zabiegu
po zabiegu nie kąpiemy się przez min. 5 godzin
nie opalamy się w dniu zabiegu
nie depilujemy się w dniu zabiegu
Efekty widoczne są już po pierwszym zabiegu. Zalecamy wykonanie serii od 6-10 zabiegów w odstępach
tygodniowych.
W celu zwiększenia efektów rekomendujemy połączenie z zabiegami uzupełniającymi:
żelazko antycellulitowe
pressoterapia
elektrostymulacja mięśni

KOSZT ZABIEGU:

1 ZABIEG 280 ZŁ / 90 MIN
SERIA 3 ZABIEGÓW – CENA 1 ZABIEGU 250 ZŁ
SERIA 6 ZABIEGÓW – 6 + 1 GRATIS !!!

Umów się na wizytę i wypróbuj moc ThermoGenique !!!
REZERWACJA TERMINU: 786 114 842, 58 739 69 96

