
FRI ALGA BODY WRAP BANDAGE

Jedinečné bandážové ošetření 
pomáhá odstraňovat celulitidu 
v oblasti nohou, stehen a boků. 

Bandáže účinně podporují 
detoxikační proces pokožky 

a odbourávají zadržování vody 
v organismu. Pravidelným 

používáním se pokožka stává 
hladší a viditelně pevnější. 

NOVINKA!
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TIP: Pro ještě lepší výsledky nanášejte pravidelně 

každé ráno a večer tvarující nebo zeštíhlující gel!

Tělový tvarující gel 
pro dokonalé kontury těla 

a proti celulitidě 3 v 1

Jedinečná kombinace 
účinných látek tvaruje siluetu 

a dodává pokožce rovnoměrný 
vzhled. Inovativní komplex 

aktivních látek přispívá 
k redukci celulitidy a zvyšuje 

pevnost pokožky.  

Zeštíhlující gel proti 
celulitidě 

Multiaktivní spojení 
aktivních látek 

ProvislimTM aktivuje 
úbytek podkožního 

tuku a pomáhá viditelně 
redukovat celulitidu. 

Přírodní rostlinné 
látky zároveň účinně 

zabraňují tvorbě tuku. 
Gel stimuluje látkovou 

výměnu a zlepšuje 
pružnost pokožky.

Pro efektivní a dlouhotrvající výsledky 
doporučujeme desetidenní ošetřovací 
kúru. Následně používejte 2x měsíčně 

pro uchování výsledků. 

Jednorázové 
impregnované 

bandáže 
pro odstranění 

celulitidy 



FRI ALGA BODY WRAP BANDAGE 
kombinuje efekt tlakové bandáže 

na ošetření celulitidy s výjimečnými účinky 
mořských řas.

Bandážová metoda: 

Ošetření nohou od kotníků po stehna: vyjměte bandáž 
z obalu a lehce ji vyždímejte. Stoupněte si na ručník nebo 
prostěradlo. Namotávejte bandáž od kotníků a postupujte 
směrem vzhůru až na konec stehna. Přebytečnou bandáž 
odstřihněte a zafixujte konečnou část. Poté omotejte 
i  druhou nohu, začněte opět od kotníků a pokračujte 
až nahoru ke stehnu. Lehněte si na nepromokavou 
podložku a nechte působit 30 minut. 

Ošetření stehen, hýždí a boků: vyjměte bandáž z obalu 
a lehce ji vyždímejte. Stoupněte si na ručník nebo prostě-
radlo. Začněte bandáž od kolene a pokračujte na stehna 
a hýždě. Přebytečnou bandáž odstřihněte a zafixujte ko-
nečnou část. Poté omotejte i druhou nohu, začněte opět 
od kolene a pokračujte až nahoru k hýždím. Následně 
aplikujte bandáž i na boky. Lehněte si na nepromokavou 
podložku a nechte působit 30 minut. 

Upozornění: 

Bandáž musí být pevně, ale pohodlně navinuta. Dávejte 
pozor v případě problémů s koleny. Nechte bandáž 
působit 30 minut, pak ji odstraňte, ale ošetřované partie 
nesprchujte ani neoplachujte. Podle stavu pokožky 
vmasírujte tvarující gel 3 in 1 Body Shaping Gel nebo 
zeštíhlující gel Anti-Cellulite Slimming Booster.

Nepoužívejte během těhotenství, kojení a menstruačního 
cyklu, nebo při srdečních obtížích či epilepsii. Lepších 
výsledků bylo dosaženo u žen, u kterých se začalo 
s aplikací bandáže první den po skončení menstruace. 
Výsledky ošetření podpoříte také pravidelným cvičením 
a zdravou stravou. 

Revolution Hair s. r. o. 
Adresa: Belnická 653, 252 42 Jesenice
Tel.: 775 775 140, 241 931 398-9
E-mail: info@revolutionhair.cz
www.revolutionhair.cz

Revolution Hair, s. r. o. 
Adresa: Zvolenská cesta 23, 947 05 Banská 
Bystrica, tel.: 048/416 22 27, 0908 799 260
E-mail: info@revolutionhair.sk
www.revolutionhair.sk Najdete nás 

na facebooku
etrebelle.czsk

Postup při aplikaci: 

1. čištění pokožky - pokožku navlhčete 
vodou a promasírujte problematické 
partie tělovým peelingem po dobu 
2-3 minut (doporučujeme tělový peeling 
Marine Exfoliation Body Lotion), poté 
odstraňte peeling vlhkou kompresí

2. změřte problematické partie a údaj si 
zaznamenejte (vždy provádějte mě-
ření na stejném místě)

3. použijte bandáž
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