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Cellulitis verschijnt op de huid als een lelijke, onregelmatige en golvende aandoening die gewoonlijk 
‚sinaasappelhuid’ wordt genoemd. Het lijkt hoofdzakelijk te wijten aan de ophoping van vet, water en 
gifstoffen in de diepste lagen van de huid, wat bijdraagt aan een onjuiste zuurstofvoorziening van de 
weefsels. De meeste vrouwen zijn meer vatbaar voor dit effect, dat verschillende gradaties van ernst 
en verschillende symptomen heeft. Deze huidaandoening heeft niet alleen een negatieve invloed op 

het zelfrespect en het zelfbeeld van een persoon, maar ook op hun cellulaire gezondheid.

CELLULITE
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Er zijn verschillende oorzaken die de aanwezigheid ervan kunnen veroorzaken, maar het kan meestal 
verergeren door onder meer hormonale disfuncties, genetica, onevenwichtigheden in de voeding, een 

zittende levensstijl, roken, problemen met de bloedsomloop en vochtretentie.

CELLULITE - OORZAKEN
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Deze Anticellulitis Kit is ontwikkeld om het ongewenste “sinaasappelschil”-effect veroorzaakt door 
cellulitis te voorkomen en te verminderen. Het zorgt voor de hydratatie, stevigheid en elasticiteit 
die de huid nodig heeft. Het combineert cosmetica en voedingssupplementen voor een complete en 

effectieve behandeling van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.

ANTICELLULITE KIT
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Het gebruik van cosmetica met stimulerende actieve ingrediënten en het aanbrengen ervan met een 
specifieke massage helpt de lokale bloedcirculatie te stimuleren, vochtretentie te verminderen en de 
stevigheid, elasticiteit en soepelheid van de huid te verbeteren. Bovendien zijn ze essentieel bij het 
bepalen van de vorm van het lichaam, het behouden van de juiste hydratatie van de huid en het 

verbeteren van het uiterlijk om het er zichtbaar gezonder uit te laten zien.

HET BELANG VAN COSMETICA IN DE 
STRIJD TEGEN CELLULITE
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Lifestyle speelt een grote rol bij het ontstaan van cellulitis. Een goede voeding, dagelijkse 
lichaamsbeweging, goede hydratatie en een goede suppletie maken het verschil in het eindresultaat. 
Hoewel zichtbare vermindering van cellulitis alleen mogelijk is met een multidimensionale aanpak, zijn 
er ingrediënten die dit proces kunnen vergemakkelijken. Een combinatie van ingrediënten met een 
drainerende werking ter bevordering van een betere microcirculatie en verbetering van de huidskleur 

en de spijsvertering helpen om het gewenste doel te bereiken.

HET BELANG VAN SUPPLEMENTEN IN DE 
STRIJD TEGEN CELLULITE
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NUTRICODE CELLUFIGHT

Een multidimensionale oplossing. Het werkt op twee manieren op het 
lichaam in:

1. het werkt bij de bron van het probleem en elimineert de zichtbare 
effecten. De Centella asiatica helpt de stevigheid en elasticiteit van de 
huid te behouden. De Forskolin, gevonden in Indiase coleus en bekend 
om zijn invloed op de stofwisseling, helpt om een gezond gewicht te 
behouden.

2. De stoffen in de Melilotus officinalis en de paardenkastanje 
bevorderen een goede bloedsomloop, wat een van de belangrijkste 
manieren is om zichtbare cellulitis te verminderen.
Te gebruiken in combinatie met een gezonde levensstijl (goede voeding 
en dagelijkse lichaamsbeweging).
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B-GLUCAN ACTIVE ANTICELLULITE BODY BALM

De B-Glucan Active Anticellulite Body Balm heeft een complex dat sterk verrijkt 
is met anticellulitis stimulerende actieve ingrediënten. Het is perfect om het 
„sinaasappelschil”-effect te voorkomen en te minimaliseren, omdat het je figuur vormt 
met zijn afslankende en antioxiderende werking. Het bevat bèta-glucaan van haver, 
dat hydrateert, Centella asiatica-extract, dat de collageenproductie stimuleert, en 
regenererend paardenstaartextract. De cafeïne stimuleert de microcirculatie van het 
bloed en versnelt het proces van afbraak van vetweefsel en bevordert de stevigheid van 
de huid, terwijl de l-carnitine helpt om je figuur te vormen en het „sinaasappelschil”-
effect te verminderen.
• Voorkomt/minimaliseert cellulitis en striae
• Verbetert de hydratatie, stevigheid en elasticiteit van de huid
• Ideaal voor de behandeling van specifieke delen van het lichaam: dijen, heupen, 
billen en buik

Gebruik:
• Dagelijks, ‚s morgens en’ s avonds, actief masseren met opwaartse bewegingen.
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HELLO HONEY MANUKA NATURAL SUGAR BODY 

Hello Honey Manuka Natural Sugar Body Scrub is de perfecte wekelijkse 
cosmetica voor de behandeling van cellulitis. Het bevat 99% ingrediënten 
van natuurlijke oorsprong, waaronder manukahoning, beschouwd 
als de krachtigste honing ter wereld, rijk aan vitamines, mineralen, 
suikers en flavonoïden, met helende, antioxiderende en antibacteriële 
eigenschappen. Deze cosmetica verwijdert op milde wijze dode cellen, 
reinigt, verlicht, regenereert en verjongt de huid van het lichaam.
• Het verzacht de huid, verbetert de stevigheid en bereidt haar voor op 
uw dagelijkse anticellulitisbehandeling.
• Geschikt voor alle huidtypes, zelfs de meest gevoelige.

Gebruik:
• Wekelijks, een of twee keer.
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UTIQUE FIRMING RITUAL LUXURY MASSAGE OIL

Utique Firming Ritual Luxury Massage Oil is de beste bondgenoot in de strijd tegen ongewenste 
cellulitis. Het bevat verschillende kostbare oliën die de huid voeden. Het gemberextract werkt 
mee aan de afbraak van vetweefsel, waardoor de huid zichtbaar gladder en egaler wordt en het 
„sinaasappelschil”-effect wordt verminderd.
De toepassing door het uitvoeren van de bijbehorende beeldhouwmassage:
 
• Vermindert effectief cellulitis en slapheid
• Verbetert de bloedcirculatie
• Verhoogt de zuurstofvoorziening van de weefsels
• Vermindert oedemen (vochtretentie)
• Bevordert de eliminatie van gifstoffen
• Verbetert de elasticiteit en stevigheid van de huid

Gebruik:
• Afhankelijk van de behoeften van de huid, wissel de toepassing af met de B-Glucan Active 
Anticellulite Body Balsem.



EFFECTS AFTER 6 WEEKS

Gebruikte producten:

• Hello Honey Manuka Natural Sugar Body Scrub - twee keer per week
• Anticellulitis Body Balm - twee keer per dag
• Cellufight - 1 tablet per dag gedurende 6 weken + dieetverzorging
Opmerking: Na een paar dagen gebruik van de behandelset:
• Anticellulitis Body Balm - eenmaal per dag ‚s ochtends
• Verstevigende Ritual Luxury Massage Oil - eenmaal per dag ‚s avonds
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