
Tāpat kā sejai, ķermenim ir nepieciešama kopšana un īpaša aprūpe, 
lai to uzturētu skaistu. 
Laboratorija ATACHE prezentē līniju CORPORAL CARE, kas piedāvā 
trīs kombinējamus un efektīvus produktus, lai iegūtu vēlamo 
ķermeni.
Moderni kosmētikas līdzekļi, kas dabiskā veidā veic ķermeņa 
pīlingu; mitrina un labo jūsu ādu, uzlabojot tās elastību, un efektīvi 
novērš celulītu.

LIGHT SKIN
PĪLINGA DUŠAS GELS 

Ķermeņa pīlinga gels ar jojobas pērlītēm, kas darbojas kā dabisks 
tīrīšanas līdzeklis. Atjauno ādas virsmu, atstājot to mīkstu un 
atdzīvinātu. Āda ir gatava uzņemt dažādus CORPORAL CARE 
aprūpes veidus, uzlabojot tās efektivitāti.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI. Lietot kā dušas gelu uz mitras ādas, 
veicot apļveida masāžu vairākas minūtes, pulksteņrādītāja kustības 
un sirds virzienā. Zonās, kur vēlaties uzlabot relaksējošo un pīlinga 
iedarbību, uzklājiet gelu ar cieta sūkļa vai vīšķa palīdzību. Lietojiet to 
katru dienu vai katru otro dienu, atkarībā no ādas tipa.

PREZENTĀCIJA. 200 ml ℮ tūbiņa un 6.76 FL OZ.

PURE SILK
MITRINOŠS ĶERMEŅA KRĒMS 

Izvēlētu sastāvdaļu perfekta kombinācija, kas labo, aizsargā un 
uzlabo ādas elastību, palēninot ādas novecošanās procesu. Mīksta 
tekstūra, kas respektē visus ādas tipus, un izsmalcināts aromāts ar 
svaiguma sajūtu, ļauj jums baudīt unikālu maņu pieredzi.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI. Uzklāt ar maigām apļveida kustībām 
pulksteņrādītāja kustības un sirds virzienā, līdz tas pilnībā uzsūcas. 
Lietot katru dienu.

PREZENTĀCIJA. 200 ml ℮ tūbiņa un 6.76 FL OZ. 

CELLU-ATTACK
PRETCELULĪTA SERUMS 

Pretcelulīta darbības terapija samazina apjomu un uzlabo ādas 
elastību. Tas paātrina tauku dedzināšanu un šķidruma izvadīšanu, 
pārveidojot ķermeni. Ietver pretcelulīta masāžas līdzekli, kas ļauj 
sasniegt dziļākos slāņus, likvidējot celulītu un aktivizējot asins 
mikrocirkulāciju. 
Šis produkts tika izstrādāts kā profesionālās pretcelulīta 
programmas turpinājums salonā CELLU-ATTACK PROGRAM, lai 
palielinātu un uzlabotu salonā iegūtos rezultātus. 

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI. Uzklāt vienu vai divas reizes dienā, 
veicot intensīvu apļveida masāžu lēnā un augšupejošā veidā. Mēs 
iesakām iepriekš veikt ādas tīrīšanu un pīlingu ar LIGHT SKIN, un 
saglabāt ķermeni hidratētu ar PURE SILK.

PREZENTĀCIJA. 200 ml ℮ tūbiņa un 6.76 FL OZ.

DERMATOLOĢISKI PĀRBAUDĪTS.

UZMANĪBU! Uzglabāt bērniem nepieejamās vietās. Nenorīt! 

LATVIEŠU


