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Ägyptos – EFEKTYWNE
modelowanie ciała
Właściwości lecznicze soli, minerałów i iłów
z Morza Martwego znane były już w czasach,
kiedy Egiptem rządziła królowa Kleopatra.
W wyniku wieloletnich badań nad specyfiką
i unikalnym działaniem tych składników,
opracowany został innowacyjny, witalizujący
zabieg Ägyptos, który łączy działanie darów
natury i zaawansowanej techniki owijania ciała.

Życie w biegu, szybkie jedzenie, używki
i stres powodują, że organizm człowieka
jest z dnia na dzień coraz bardziej obciążany. Eksperci medyczni szacują, że każdego roku pochłaniamy 1-2 kg toksycznych, chemicznych substancji, które
odkładają się w tkankach naszego ciała.
Także przyjmowane leki, które przecież
mają przynosić pomoc w chorobach,
przyczyniają się do gromadzenia toksyn
w organizmie. Właśnie w odpowiedzi
na problem zatrucia organizmu powstał
zabieg Ägyptos.
ÄGYPTOS - ZABIEG W 100% NATURALNY!
Ägyptos to jedyna terapia nie wykorzystująca zaawanasowanych technologicznie urządzeń, która przynosi widoczny
efekt już po pierwszym zabiegu. Zaleca
się go w celu wzmocnienia tkanek po
ciąży i terapiach odchudzających. Specjalna technika owijania trzydziestoma
bandażami gwarantuje intensywny efekt
antycellulitowy, a poprawa napięcia
skóry minimalizuje widoczność blizn
i rozstępów. Obserwuje się poprawę
stanu skóry nawet w przypadku chorób
dermatologicznych, takich jak łuszczyca
czy neurodermit. Lecznicze działanie to
przede wszystkim zasługa soli z Morza
Martwego, bogatej w cenne pierwiastki
takie jak potas, magnez, wapń i brom,
które łagodzą podrażnienia, stymulują
regenerację, normalizują procesy złuszczania naskórka i oczyszczają komórki

skóry. Ägyptos jest zabiegiem w 100%
naturalnym – tylko wówczas możliwa
jest prawdziwa detoksykacja, a bez niej
nie ma mowy o przywróceniu prawidłowych procesów życiowych. Obciążony
organizm nie jest w stanie sam odprowadzać zbędnych produktów przemiany
materii i gromadzi je w komórkach i przestrzeniach międzykomórkowych. Jest to
również pierwszy etap gromadzenia się
nadmiernej tkanki tłuszczowej.
DETOKSYKUJĄCY LESS
Substancją, która w zabiegu Ägyptos
ma największe znaczenie detoksykujące, jest less. Nazywany często uzdrawiającą ziemią ma ponad 40 mln lat i jest
wydobywany na kilku kontynentach.
Gdzie dokładnie – to tajemnica firmy,

ale cały proces jest ściśle kontrolowany
tak, by dostarczyć preparatów najwyższej jakości. Cząsteczka lessu zbudowana jest z kilku warstw, pomiędzy którymi
zatrzymywane są toksyny. To odróżnia
Ägyptos od innych zabiegów wyszczuplających i wykorzystujących metodę
body wrap. Dodatkowo nie dochodzi
do odwodnienia tkanek, co w przypadku innych zabiegów jest bardzo często
przyczyną chwilowej utraty wagi. Detoksykujące działanie zabiegu jest tak
silne, że niejednokrotnie bandaże przesiąkają zapachem nikotyny, czy innych
substancji zatruwających organizm.
W badaniach laboratoryjnych zauważono również cząsteczki leków, np. hormonów czy kortykosteroidów, które klient
wcześniej zażywał.
Efekty już po pierwszym zabiegu!
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