
anti cellulite gel
FIRE&ICE

Zorgt voor een onmiddellijke versteviging van de huid 
en verbetert de contouren van de huid.

Een krachtige formule met een intens verwarmend effect zorgt voor een  
onmiddellijke versteviging van de huid.  Met zijn hoog geconcentreerde  
carnitine en cafeïne drijft deze gel overtollig vocht af waardoor de huid  
gladder zal  worden.  Daarnaast helpt de ANTI CELLULITE gel bij het herstel 
van de elasticiteit, versteviging en aanscherping van de huid.

Gebruiksaanwijzing:

• Waarom ANTI CELLULITE Gel gebruiken: 
Voor een stevigere en gladdere huid. 
Om een nog beter effect te verkrijgen, is het aan te raden om de regio die cellulites heeft te gaan trainen. 
Vraag na bij je kine, fysio of personal trainer voor aangepaste oefeningen.

• Wanneer ANTI CELLULITE Gel gebruiken:  
Als je last hebt van cellulites.

• Hoe ANTI CELLULITE Gel gebruiken: 
Eén keer per dag aanbrengen, in het beste geval ‘s avonds, op een schone en droge huid met energetische 
massage tot het volledig door de huid wordt opgenomen.  
Was uw handen na het aanbrengen van de gel en vermijd contact met de ogen.

Ingrediënten & karakteristieken:

• Sterk geconcentreerde carnitine en cafeïne stimuleren de afbraak van vocht- en vet en werken uiterst efficient 
voor een stevigere en gladdere huid. 

• Het rozemarijnextract met krachtige antioxiderende werking verbetert de celregeneratieprocessen, activeert 
de bloedcirculatie en versnelt de lipolyse

• De natuurlijke oliën en panthenol (Provitamin В5) hydrateren en intensiveren de huid.
• De gel heeft een warm verwarmend effect en een frisse citroengrasgeur. 
• De gel wordt snel door de huid opgenomen en laat niets achter op het huidoppervlak.

Fire&Ice gels worden exclusief geproduceerd voor 
ISP Group, Oude Hoeve 33, B-3930 Hamont-Achel

info@fireandicegel.be   |   www.fireandicegel.be

®
SKIN TREATMENT

Fire&Ice hot gels zijn door de Algemene Pharmaceutische Bond erkende gezondheidsproducten 
en ZONDER voorschrift verkrijgbaar in volgende uitvoeringen : 

250ml.  (CNK 3730769)


