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Ц елулитът винаги намира 
удобно място в тялото 
ни, в което да се 
задържи за дълго време. 
Ако не му обръщаме 
внимание, той ще се 
чувства много удобно и 

няма да пожелае да си тръгне. Все едно е 
пуснал корени, които с времето стават 
все по-дълбоки. Endosphеres AksensorALL 
е първият детектор на целулита, със 
специален сензор за разпознаване на 
стадия. Когато го разпознае, той дава 
сигнал за най-подходяща процедура за 
третирането му. Апаратът съчетава 
четири синергични действия, които 
варират в зависимост от показанията. 
микроциркулацията се активира 
с вибриращите силиконови сфери 
заедно с компресията върху тъканите. 
Тази манипулация води до един вид 
„съдова гимнастика“ с голям ефект 
върху клетките. Иновативният 
метод компресира зоните с мастни 

натрупвания и реструктурира тъканта. 
Излишните течности – лимфният 
дренаж, се постига с импулсно и 
ритмично движение и зависи от 
посоката на въртене на цилиндричния 
накрайник. По този начин се ускорява 
метаболизмът и се прогонват 
натрупаните токсини. Бонусът на 
процедурата е, че не предизвиква 
неприятна болка, без значение дали 
страдате от упорития фиброзен 
целулит. 

Целулитът не подозира, 
че краят му наближава 
с любезната намеса 
на Endosphеres 
AksensorALL. 
Адекватна заплаха с 
дълготраен и желан 
ефект.
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Минерална серия
Avène

Стимулираме слънчевия рефлекс с френски адекватен отговор 
на голямата заплаха с Avène. 100% минерални екрани, без 

химични филтри, супер подходящи за лице и тяло. Линията 
съдържа компактна пудра, минерален крем и минерално мляко с 

SPF 50+. Формулите осигуряват оптимална и уникална 
защита срещу широк спектър агресивни лъчи, както и 

антиоксидантна протекция срещу опасните инфрачервени 
лъчи. Не забравяйте към това предложение да добавите 

успокояващата термална вода на Avène.
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ROOMBA® 980
ПОЧИСТВАНЕ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ 

ROOMBA® 980 – Умният Ви помощник в ежедневната борба с праха и нечистотията.
Можете да контролирате рaботата си по всяко време и отвсякъде. Само с натискане на един бутон. Иновативен дизайн 
с максимална защита на мебелите. Roomba е с високотехнологична навигационна система iAdapt 2.0, 10 пъти по-мощна, 
с 2 пъти по-издръжлива батерия. Почиства до 185 м2 само с едно зареждане. Никога не пада по стълбите и лесно преодолява 
лайсни, первази и други неравности до  2 см. Зарежда се сама по време на чистенето и се справя с всякакви подови 
настилки. Предназначена за всички, които ценят съвременните технологии и качественото почистване!
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