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Forever Beauty narancsb?r elleni készülék

A 3 technológia egyesített erejének köszönhet?en ez a készülék egyedülálló a piacon! A ForeverBeauty narancsb?r elleni kezelés erejét a
multipoláris rádiófrekvenciás b?rmegújítása adja, amely rugalmasságot és stabilitást kölcsönöz a b?rnek, melyet az 1MHz-es ultrahangos
mélymasszázs és a vörös LED fényterápia zsírcsökkent?-b?rfeszesít? hatása követ.
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Tegye fel kérdését a termékr?l

Leírás

Egyedülálló innováció az otthoni szépségápolásban!
Mit tud a Forever Beauty 3TECH narancsb?r elleni készülék?
3 profi technológiát ötvözve a narancsb?r problémáját egyedülálló módon komplexen kezeli:
eredményesen csökkenti a narancsb?rt,
feszesíti a b?rt,
kényelmes, diszkrét és költséghatékony otthoni kezelést nyújt.

1 / 3

Ránctalanítás és Alakformálás Otthon : Forever Beauty narancsb?r elleni készülék

Hogyan m?ködik a Forever Beauty 3TECH narancsb?r elleni készülék?
A Forever Beauty 3 narancsb?r elleni technológia (multipoláris rádiófrekvenciás b?rmegújítás, ultrahangos
mélymasszázs, vörös LED fényterápia) kombinációjával jut át a b?r rétegein, és közvetlenül a narancsb?r okára, a
megduzzadt zsírsejtekre fejti ki hatását. A Forever Beauty csökkenti a zsírsejtek méretét, és feszesebbé teszi a
b?rt, melyen azok az "apró zsírgolyócska" kitüremkedések már nem dudorodnak át. Ezáltal a puha narancsb?rb?l
feszes tojáshéj válik, ami az újjászületés élményét adja.
3 jól bevált, professzionális narancsb?r elleni technológia 1 otthoni készülékben
A 3 technológia egyesített erejének köszönhet?en ez a készülék egyedülálló a piacon! A ForeverBeauty
narancsb?r elleni kezelés erejét a multipoláris rádiófrekvenciás b?rmegújítása adja, amely rugalmasságot és
stabilitást kölcsönöz a b?rnek, melyet az 1MHz-es ultrahangos mélymasszázs és a vörös LED
fényterápia zsírcsökkent?-b?rfeszesít? hatása követ.
Ha tartósabb megoldásra vágysz, mint a krémek/zselék, ha tényleg hatásos eredményt szeretnél elérni,
akkor válaszd a 3TECH technológiát – ebben nem fogsz csalódni!
Hogyan kell használni a Forever Beauty készüléket?
ü
A narancsb?r elleni kezelés 2 db 10 perces ciklusból áll. Egy 10 perces ciklus során 1-2 tenyérnyi méret?
(kinyújtott ujjakkal) testfelület kezelend?. A 10 perces kezelési ciklus leteltével a készülék automatikusan
kikapcsol, ezután kezdd újra a kezelési ciklust még további 10 percig még 1-2 tenyérnyi területen. Tehát egy
alkalommal összesen 2-4 tenyérnyi méret? területet kezelhetsz összesen 20 perc alatt.
A teljes feltöltés 20 perc vezeték nélküli használatot tesz lehet?vé. A készüléket folyamatosan 25 percnél
tovább üzemeltetni tilos, mert az a készülék meghibásodásához vezethet. A kezelés befejeztével töltsd fel a
készüléket, azonban feltétlenül várd meg, míg a készülék kih?l (a kih?lést a készülék csipogással jelzi), és
csak ezután csatlakoztasd a tölt?t az immáron kih?lt géphez, és dugd be a tölt?t konnektorba.
Milyen testrészeken használható a Forever Beauty készülék?
Comb, fenék, has, csíp?, felkar.
Kezelési módok a ForeverBeauty3TECH-el
Ezeket a kezelési módokat praktikus módon külön-külön és kombinációban is használhatjuk.
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Tehát mit biztosít a Forever Beauty készülék?
ü A piacon egyedülálló, professzionális 3az1-ben technológiát otthon
ü Célzott, diszkrét narancsb?r csökkentést
ü Fájdalommentes, kényelmes kezelést
ü Biztonságos használatot, CE, ROHS min?sítés
ü H?szenzoros védelmet (óvja a b?rt a túlmelegedést?l)
ü 1 év teljes kör? garanciát
ü Orvosi segítséget
ü Részletes, magyar nyelv? használati útmutatót
3+1 ok, amiért érdemes a Forever Beauty készüléket választani:
×

Nem kell senki el?tt se levetk?znöd, szégyenkezned, magyarázkodnod a narancsligetek miatt.
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