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Forever Slim narancsb?r kezel? és ultrahangos zsírbontó készülék

Formálja magát otthon a Forever Slimmel! Már 3 éve több ezer elégedett vásárlóval bizonyítja hatékonyságát!

Értékelés: Még nincs értékelés
Ár:
Kedvezmény nélküli ár: 152400 Ft
Ár kedvezménnyel:
Fogyasztói ár kedvezménnyel:
Fogyasztói ár: 152400 Ft
Kedvezmény:

Tegye fel kérdését a termékr?l

Leírás
Ismerkedjen meg az ultrahangos zsírbontással!
Az ultrahangos zsírbontás vagy más néven kavitációs zsírbontás egyedülálló módon képes a zsírsejtek számát csökkenteni. Az ultrahangos
zsírbontással lebontott zsírsejtek helyett nem keletkeznek újak, ezáltal az eredmény tartós és a jojó-hatás kizárt! További el?nye, hogy célzottan
a problémás testrészr?l (pl.: úszógumi, lovaglónadrág, integet? izom) tünteti el a zavaró plusz centiket és a narancsb?rt. A fogyókúra, dita
tablatták, teák és a mozgás csak a zsírsejtek térfogatára van hatással, ezért ezeknél számolni kell a jojó-effektussal.
Kinek ajánlott az ultrahangos zsírbontás?
Az ultrahangos zsírbontás azoknak ajánlott, akik szeretnének megszabadulni a testüket elcsúfító zsírpárnáktól és narancsb?rt?l, ugyanakkor a
természetesség hívei, és nem szívesen feküdnének kés alá eme esztétikai probléma miatt.
Mi az a Forever Slim?
Egy otthoni ultrahangos zsírbontó készülék, ami ugyanazon a m?ködési elven (kavitáció), ugyanazon a frekvencián (40.000 Hz) és azonos
technológiával (fókuszált ultrahang) m?ködik, mint a kozmetikai/esztétikai szalonokban használt gépek.
3 éve több ezer felhasználó bizonyította a Forever Slim eredményességét!
Mit biztosít a Forever Slim?
Tartós alakformálást – jojó-effektus, fájdalom és koplalás nélkül.
Centiméterekben mérhet?, gyors és látványos eredményt.
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Célzott, helyi zsírbontást + narancsb?rkezelést + b?rfeszesítést.
Mindezt saját otthonunk kényelmében!
5 ok, hogy miért a Forever Slimet válasszam
Végleges megoldás: a kezelt területre nem jön vissza a felesleg, a lebontott zsírsejtek helyett nem keletkeznek újak.
Gyors, látványos: kb. 10 kezelés után már ruhaméret-csökkenés érhet? el.
Kényelmes, diszkrét használat: a kisméret? géppel saját lakásában, könnyedén faraghatja le magáról a felesleges zsírt, anélkül, hogy ki
kéne tennie a lábát otthonról, és az utazásra id?t, pénzt és energiát fordítana.
Fájdalommentes, biztonságos, m?tét nélküli fogyás: nincs kockázat, az ultrahang csak a zsírsejtekre hat, más szövetet nem károsít;
nincs szükség m?tétre, lábadozási id?re.
Költséghatékony beruházás: minek költene ultrahangos zsírbontó szalonbérletekre, ha jutányos áron saját gépe lehet? A Forever Slimmel
korlátlan számú zsírbontó kezelést végezhet hasán, combján, fenekén, s?t, akár többen is használhatják családi/baráti körön belül.
Mit kell tudni a Forever Slim használatáról?
Kezelhet? testtájak: has, comb, fenék, csíp?, kar, hát
1 kezelés 45 perc
Két kezelés között legalább 4 nap, de inkább 1 hét szünetet érdemes tartani
Egy alakformáló kúra kb. 10 kezelésb?l áll testrészenként, ami 1-2 ruhaméret-csökkenést eredményezhet a kezelt területen
A kezeléshez szükséges a Forever Slim ultrahang gél, a kezelés hatékonyságát pedig javítja a Forever Slim 2in1 zsírbontást kiegészít?,
feszesít? gél használata
Visszanyerheti régi alakját, karcsú vonalait!

Tapasztalatok a Forever Slimmel
„A Forever Slimmel már az els? kezelésnél határozottan éreztem, hogy a bels? combom valamelyest feszesebb lett, az ötödik kezelés
után pedig boldogan vettem észre, hogy vékonyabb is lett.” - Pikali Gerda színm?vészn?
„Azonnal éreztem, hogy a b?röm feszesebb lett. Ez a gép valóban segít.” - Bencsik Tamara énekesn?
„Nagyjából egy hónap alatt egy ruhaméretet fogytam, de a b?röm is feszesebb, simább lett. Ráadásul ezt már az els? tízperces kezelés
után észrevette a párom! Olyan helyekr?l is sikerült fogynom, amelyekr?l korábban egyáltalán nem sikerült lefaragnom a zsírpárnákat”
-Huták Judit, a Házipatika.com újságírója
„Nem vagyok, és soha nem is voltam molett típus, viszont a hasamon mindig volt egy kis zsírpárna, amit sehogy nem tudtam ledolgozni.
Sem a futás, sem az úszás, sem a hosszú séták, sem a felülések, sem a hasprés nem segített. A Forever Slim használatával sikerült
megszabadulnom a pocakomtól, és ezt az új állapotot meg is tudom tartani.Nagyon elégedett vagyok az eredménnyel, megérte az
árát, többszörösen megtérült azóta ez az összeg, egy fogyasztószalonban már a sokszorosát kifizettem volna!” - G. Józsefné
„Már az els? kezelések után b?vebbnek t?nt a nadrágom, az 5. kezelésen vagyok túl, és a derékb?ségem 7 cm-rel, a csíp?b?ségem 6
cm-rel csökkent. A hasi zsírpárnák szemmel láthatólag kisebbek lettek.” - Pintérné, Vecsés
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