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Produkty HL BODY THERAPY 
CELLULITE zawierają kwasy alfa- 
i beta-hydroksylowe, wspomaga-
jące odnowę skóry, wzmacniające 
osłabione włókna kolagenu i ela-
styny. Połączenie kwasów i olej-
ków eterycznych pozwala zapew-
nić znaczną odnowę struktury 
skóry, wygładzenie i zwiększenie 
jej elastyczności. Olejki eteryczne: 
pomarańczowy, mandarynkowy, 
lawendowy oraz bergamotowy 
redukują otyłość, wzmacniają 
funkcje naskórka, zwiększają mi-
krokrążenie i stymulują tkankę 
łączną do produkcji elastyny i ko-
lagenu, pomagają usuwać toksyny, 
poprawiają nawodnienie komórek.

Wyciągi z granatu i lilii chronią 
tkanki przed działaniem wolnych 
rodników, wyciąg z guarany i im-
biru przyspieszają mikrokrążenie 
i detoksykację.

SCHEMAT ZABIEGU
Krok 1. Oczyszczamy wybrane par-

tie ciała przy pomocy żelu FIR-
MING SOAP, lekko masujemy 
skórę. Następnie usuwamy po-
zostałości żelu za pomocą wil-
gotnego ręcznika.

Krok 2.  Równomiernie rozprowa-
dzamy na skórze peeling, opar-
ty na naturalnych kwasach 
owocowych FIRMING PEEL. 
Posmarowaną część ciała przy-
krywamy folią. Po 10 minutach 
spłukujemy letnią wodą i deli-
katnie osuszamy skórę. 

Kroki 1 i 2 przy pomocy kwasów 
AHA i BHA w najlepszy sposób 
przygotowują ciało przed ab-
sorbcją składników aktywnych.
Czynnikiem decydującym o wy-
jątkowej skuteczności zabiego-
wej jest masaż, będący wręcz 
bezwzględnym elementem każ-
dej terapii antycellulitowej. 

Krok 3. Krok 3. Masaż wykonuje-
my z wykorzystaniem SCULP-
TING OIL. Nie spłukujemy.

Krok 4. Krok 4. Na zakończenie 
zabiegu nanosimy krem FIR-
MING CREAM i kontynuuje-
my masaż aż do całkowitego 
wchłonięcia. 

Szczegółowe informacje o szko-
leniu z nauki technik masażu, 
stosowanych podczas wykony-
wania zabiegu, można uzyskać, 
dzwoniąc pod numery telefonów 
607 755 090, 570 942 982.

Z myślą o profesjonalistach eksperci marki HL PROFESSIONAL SKINCAR opracowali najnowszy 
zabieg z linii CELLULITE BODY THERAPY. 

W celu uzyskania spektakularnych efektów poprawy tekstury, wygładzenia skóry i modelowania 
sylwetki dodano do zabiegu firmowy masaż HL, stworzony przez eksperta technik manualnych 
Ludmiłę Petrenko.
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OPINIA EKSPERTA
Opierając się na mojej ponad 25-letniej praktyce w modelowaniu ciała, 
opracowałam efektywne, autorskie programy antycellulitowe, które 
łączą to, co jest gwarancją skuteczności naszej pracy – nowoczesne 
formuły kosmetyków z ukierunkowanym działaniem manualnym. 
Praca z cellulitem jest dużym wyzwaniem dla terapeuty, a bez 
zastosowania masażu mamy znacznie mniejsze szanse na sukces. 
W gabinecie wykorzystuję potencjał, zawarty w profesjonalnej linii 
HL – Cellulit Body Therapy, do której stworzyłam firmowy masaż. 
Uważam, że do uzyskania pożądanego efektu prowadzą tylko 
komplementarne działania.

Opracowany przeze mnie masaż obejmuje elementy drenażu, 
przyczynia się do eliminacji toksyn, usprawnia mikrokrążenie, zwiększa 
penetrację składników aktywnych, a także – co ważne dla klientek 
– pozwala znacząco zmniejszyć obwód ciała, wyrównać strukturę skóry 
i zmniejszyć występowanie obrzęków.

Techniką tego masażu dzielę się z profesjonalistami podczas szkoleń.
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