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   Piel´gnacja skóry

Aloesowy Zestaw Tonizujàcy do Cia∏a
Zestaw ten to nie tylko sposób  

na pi´knà i g∏adkà skór´ ca∏ego cia∏a, 

ale tak˝e rewelacyjne narz´dzie  

do „rzeêbienia sylwetki”. U˝ywajàc 

zgodnie z instrukcjà elementów 

sk∏adowych zestawu, mo˝na znaczàco 

poprawiç wyglàd swojej skóry, uj´drniç 

cia∏o, a tak˝e – uwaga! – straciç kilka 

zb´dnych centymetrów w miejscach 

najwi´kszego nagromadzenia 

podskórnej tkanki t∏uszczowej!

W Aloesowym Zestawie Tonizujàcym 

wykorzystano nie tylko regeneracyjne 

i nawil˝ajàce w∏aÊciwoÊci mià˝szu 

aloesowego, ale tak˝e jego niezwyk∏e 

zdolnoÊci penetracyjne. Wspania∏e 

efekty przynosi zastosowanie tego 

zestawu do walki z bardzo przykrà  

i szpecàcà dolegliwoÊcià, 

jakà jest cellulit (tzw. zespó∏ 

skórki pomaraƒczowej).

Kod:  55 (zestaw)

Sk∏ad zestawu:

•  Aloesowy Krem Tonizujàcy  
do Cia∏a

•  Aloesowy Krem 
Piel´gnacyjny do Cia∏a

•  Aloesowy ˚el do Kàpieli

Dodatkowo w eleganckim  
opakowaniu z zestawem 
znaleêç mo˝na:

•  Rolk´ specjalnej folii do 
owijaƒ  
z Kremem Tonizujàcym

•  Myjk´ z szorstkich w∏ókien 
luffy dyniowatej do masa˝u 
ca∏ego cia∏a Aloesowym 
˚elem w czasie kàpieli
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  Piel´gnacja skóry

Korzystanie z Aloesowego Zestawu Tonizujàcego
ETAP PIERWSZY
Mierzenie obwodu wybranych cz´Êci cia∏a, 

które b´dziemy poddawaç tonizacji

Wyniki nale˝y zapisaç w tabelce.  
Ju˝ wczeÊniej trzeba jednorazowo 
ustaliç miejsca, których obwód 
b´dzie pod kontrolà (odpowiednie 
poziomy zaznaczone np. na framudze 
drzwi, gdy stoimy do niej równolegle).

ETAP DRUGI
Przygotowanie skóry cia∏a do tonizacji

W tym celu obracamy ruchomà 
g∏owic´ dozownika Aloe First  
w po∏o˝enie „spray” i naciskajàc 
pompk´ nanosimy cienkà warstw´ 
p∏ynu na te obszary cia∏a, które 
zamierzamy poddaç aloesowej 
tonizacji. W celu przyspieszenia 
wch∏aniania preparatu mo˝na go 
lekko wmasowaç. G∏ównym 
sk∏adnikiem Aloe First jest czysty sok 
aloesowy, który u∏atwia wnikanie  
w g∏àb tkanek wszystkich elementów 
tonizacyjnych. Mimo i˝ Aloe First nie 
wchodzi w sk∏ad Aloesowego 
Zestawu Tonizujàcego, warto go 
stosowaç jako wst´p do tonizacji, 
gdy˝ znakomicie przyspiesza jej 
efekty, zw∏aszcza w przypadku doÊç 
ju˝ zaawansowanego cellulitu.

ETAP TRZECI
Tonizacja

Nak∏adamy Aloesowy Krem 
Tonizujàcy na wybrane do tonizacji 
fragmenty cia∏a. Mogà to byç uda, 
poÊladki, biodra, brzuch, talia i obszar 
pod biustem, ramiona od ∏okcia a˝ do 
do∏u pachowego. Nie wolno nak∏adaç 
tonera na biust, szyj´, twarz, dekolt. 
Nale˝y unikaç kontaktu z b∏onami 
Êluzowymi. Krem przez chwil´ 
wmasowujemy, zawsze w kierunku 
„do serca”, a nast´pnie tonizowane 
fragmenty cia∏a owijamy do∏àczonà 
do zestawu folià. Folia nie powinna 
zbytnio uciskaç tkanek (aby nie 

zahamowaç krà˝enia skórnego),  
ale nie mo˝e równie˝ opadaç. Foli´ 
owijamy dwuwarstwowo, pomijajàc 
obszary od biustu w gór´, poni˝ej 
∏okci i poni˝ej kolan.

ETAP CZWARTY
Wypoczynek

Teraz spróbujemy u∏atwiç proces 
tonizacji przez odpowiednie 
rozluênienie wszystkich mi´Êni. 
K∏adziemy si´ wygodnie, z poduszkà 
pod plecami i nogami uniesionymi 
nieco wy˝ej ni˝ reszta cia∏a. Nale˝y 
starannie otuliç si´ pledem, gdy˝ 
jednym z warunków powodzenia 
tonizacji jest utrzymanie w∏aÊciwej 
temperatury. Aloesowy Krem 
Tonizujàcy zawiera substancje 
naturalne (olejek cynamonowy, 
wyciàg z pieprzu tureckiego), które 
dzia∏ajà miejscowo rozgrzewajàco.  
Jest to niezb´dne dla usprawnienia 
procesów metabolicznych w skórze 
w∏aÊciwej i tkance podskórnej. 
Musimy wi´c przygotowaç si´ na to, 
˝e podczas sesji b´dzie nam raczej 
ciep∏o. Niektóre osoby w tym czasie 
doÊç obficie si´ pocà. Jest to bardzo 
dobry objaw. Spróbujmy si´ 
maksymalnie odpr´˝yç za pomocà 
dobrej ksià˝ki lub ∏agodnej muzyki, 
gdy˝ jakiekolwiek napi´cia mi´Êniowe 
mog∏yby utrudniç drog´ do wewnàtrz 
aktywnym sk∏adnikom mià˝szu 
aloesowego i innym komponentom 
tonera. Uwaga: tonizacja pod 
owini´ciem z folii trwa godzin´. 
Przed∏u˝anie sesji poza ten okres 
czasu niczemu nie s∏u˝y, a nawet 
mo˝e przynieÊç nieoczekiwane  
i niepo˝àdane efekty (zbyt d∏ugie 
zablokowanie oddychania skórnego). 
Nie wolno zasnàç! W tym celu, 
jeszcze zanim si´ wygodnie u∏o˝ymy, 
nastawiamy minutnik lub budzik.

ETAP PIÑTY
Zakoƒczenie tonizacji pod folià

Rozpocz´te procesy stymulacji, 
gojenia i oczyszczania skóry oraz 
tkanki podskórnej b´dà trwa∏y dalej  
i w∏aÊnie dlatego po zdj´ciu folii nie 
nale˝y si´ kàpaç przez co najmniej 
szeÊç godzin. Foli´ ostro˝nie 
rozcinamy no˝yczkami i wyrzucamy – 
jest to artyku∏ jednorazowego u˝ytku.
Je˝eli toner nie wch∏onà∏ si´ 
ca∏kowicie pod folià, wmasowujemy 
go delikatnymi ruchami. Jednak 
cz´Êciej si´ zdarza, ˝e po tonerze 
dawno ju˝ nie ma Êladu – wtedy 
wklepujemy w obszary tonizowane 
odrobin´ Aloesowego Kremu 
Piel´gnacyjnego. Taki zabieg stanowi 
znakomite zakoƒczenie procesu 
„goràcej” tonizacji, zamyka pory 
skórne i wyg∏adza naskórek.

ETAP SZÓSTY
Kolejny pomiar i wpisanie wyników do 

tabelki

Lokalne ró˝nice w obwodach 
niektó rych partii cia∏a mierzonych 
przed sesjà i po niej mogà si´gaç 
nawet dwóch centymetrów! Tylko 
spokojnie. To jedynie dowód, ˝e nasze 
cia∏o z ch´cià poddaje si´ procesowi 
tonizacji. Tak du˝e ró˝nice pochodzà 
przede wszystkim ze sporej utraty 
wody z tkanek podczas tonizacji 
po∏àczonej z rozgrzewaniem. Do 
nast´p nego owijania folià nastàpi 
jednak cz´Êciowe wyrównanie 
bilansu wodnego tkanek, wi´c ubytek 
mierzony w obwodzie nigdy nie b´dzie 
widoczny go∏ym okiem nast´pnego 
dnia po sesji tonizacyjnej. Redukcja 
tkanki t∏uszczowej nast´puje stopnio wo. 
Najlepiej b´dzie porównywaç ze sobà 
wyniki pomiarów np. dokonywanych 
po sesji co cztery owijania. Dopiero 
odczytana w ten sposób ró˝nica jest 
prawdziwà miarà sukcesu 
prowadzonej przez nas tonizacji.




