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De ideale aanvulling bij een dieet,
fitness en wellness
Wat kan de Slimline voor u doen?
Gewichtsverlies stimuleren en Calorieën verbranden

Duurzaam Afslanken én Verjongen
terwijl u geniet

Uw stofwisseling versnellen, uw metabolisme boosten
Uw lichaam grondig ontgiften
Uw huid verjongen, verstrakken, haar textuur verbeteren
Huidproblemen zoals zoals psoriasis,
pigmentvlekken en acné verminderen
Vochtophopingen verminderen
door uw lymfedrainage te stimuleren.
Spier- en gewrichtspijnen verminderen
U revitaliseren
U intens ontspannen

Afslanken
Anti-aging
Ontgiften
Verstrakken
& verstevigen
Stoppen
met roken
Antidepressivum

Uw instituut.
"Iedereen die werd geconfronteerd
met chemotherapie is aangenaam
verrast door de weldoende gevolgen
van deze ontgiftingskuur"

Quality Products with Quality Services

www.aesthetic-solutions.be
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Duurzaam Afslanken én Verjongen
voor Lichaam en Gelaat
in één toestel!

Het Slimline™ productengamma,
om uw behandeling
thuis voort te zetten

Waarom is het belangrijk om eerst te ontgiften?
De lever is hét vetverbrandende orgaan van het lichaam. Deze
zet voedingsstoffen om naar energie en zorgt voor de brandstof
van het lichaam. Daarom is het zo belangrijk om een afslankprogramma te beginnen met een grondige ontgifting van het
lichaam in het algemeen maar vooral van de lever. Als je je
lever niet de kans geeft om vetten af te breken zal het onmogelijk zijn om slank te worden. Het detoxprogramma van de
Slimline gaat het hele lichaam grondig ontgiften. Men kan dit
doen als kuur op zich of om het lichaam voor te bereiden op
het afslankprogramma.

Hoe werkt de Slimline?

Slimline is voor hem of voor haar die een optimale stofwisseling
nastreeft. Slimline™ heeft als doel de vetmassa van het lichaam
te verminderen, zorgt voor een duurzaam gewichtsverlies en vermindert huidverouderingstekens. De Slimline™ cocoon combineert in één eenheid op het gelaat én op lichaam de heilzame
effecten van:

> zuurstof
> droge convectiewarmte
> LED’s
Een recente medische studie bevestigt de voordelen en resultaten
voor personen met een beginnend of ernstig overgewicht en alle
geassocieerde aandoeningen zoals type 2 diabetes, hoge bloeddruk, angst en depressie.

De droge hete lucht met vibratiemassage en zuurstofmasker
stimuleren op unieke wijze de stofwisseling. Het lichaam gaat
het hormoon Leptine aanmaken die een natuurlijke eetlustremmer is, het basaal metabolisme stijgt, lichaamsgewicht setpoint (= het gewicht dat het lichaam automatisch aanneemt
als men normaal eet en beweegt) daalt. Voor iedere graad dat
tijdens een slimline sessie uw lichaamstemperatuur stijgt, verhoogt uw basaalmetabolisme met 6%. Dit is belangrijk voor uw
calorieverbranding.

Wat zijn LED's en hoe werken ze?
Het zuivere energetische licht van de LED's dringt door de huid
en wordt geabsorbeerd door onze cellen en celonderdelen. Er
ontstaat een fotobiochemisch proces waardoor de cellen gestimuleerd orden en energie gaan opnemen. De huidcellen worden geactiveerd en gerevitaliseerd waardoor rimpels vervagen
en huidproblemen worden opgelost. Het licht wordt ook "Happy
Light" genoemd omdat je er een goed, ontstressend gevoel aan
overhoudt.

Slender MEDD™ methode
(Metabolic/Exercice/Detoxification/Diet)

Voor wie is de Slimline?

Slimline™ gaat het “jojo”-effect voorkomen ... Traditionele diëten
veroorzaken bij een verlies van amper 10% lichaamsgewicht, een
daling van het metabolisme met 15% en daarbij breekt u spiermassa af ipv vetmassa. M.a.w, zodra u stopt met diëten vliegen de
kilo's er weer aan want uw stofwisseling werkt trager. Dankzij het
stimulerend effect van Slimline™ op het metabolisme, gaat de
Slender MEDD methode het metabolisme opwekken waardoor de
vetmassa vermindert en de spiermassa behouden blijft.

De Slimline kan naargelang het ingestelde programma gebruikt
worden om af te slanken, te ontgiften, om de huid te verstevigen en verstrakken, om sneller te revalideren, om depressies
tegen te gaan of te genezen, om spieren op te warmen voor het
sporten of sneller melkzuur af te breken na het sporten, om te
stoppen met roken en... om gewoon te ontspannen en eens
écht tot rust te komen. Kort samengevat de Slimline is voor iedereen.

EXFOLIATING SCRUB

SLENDER SERUM

Reinigt en scrubt op zachte
wijze, geeft soepelheid en stimuleert de huid. Hij bevat een
exclusieve samenstelling van
etherische oliën, vitamine E en
verbrijzeld abrikooszaad.

Bevordert het afscheiden van afvalstoffen vochtretentie die bijdragen tot overgewicht. Hij is
samengesteld uit cipres, citroen
en tijm.

CELIMINATE™
CELLULITE CREAM

SLIMLINE™ TRIPLE
POWER SUPPLEMENTS.

Maakt de huid glad, stimuleert
en geeft zachtheid dankzij zijn
verwarmende eigenschappen.
Hij bevat een exclusieve samenstelling van Theophylline, Aloe
Vera en chinese kruiden met verslankende eigenschappen.

Vermindert het hongergevoel,
verbetert het fysiek rendement
en zet vet om in energie. De
unieke formule van dit voedingssupplement is samengesteld uit
een mengsel van Caraluma Fimbriata extract en groene thee.

INFUZION GOLD LIQUID MASKS
INFUZION gold liquid masques zijn voorgevormde maskers met een combinatie van natuurlijk collageen en een gevitamineerde
microgel. De ingrediënten van de microgel
krijgen een goudinfusieproces waardoor deze
boordevol waardevolle mineralen, essentiële
vitamines en natuurlijke extracten zit. De huid
wordt geremineraliseerd, collageen en elastine
worden gestimuleerd waardoor men instant een mooie, stralende,
fris ogende huid krijgt.

