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Delicie-se com um SPA exclusivo em
casa. Envolva-se com ervas européias
e ingredientes agentes de aquecimento
naturais que serão as suas “armas
secretas” na guerra contra a flacidez
e celulite. Nós nos orgulhamos deste
excelente trio que tonifica a pele e, assim,
pode melhorar a aparência das celulites.
Trate o seu corpo com o que ele merece.
Seja a sua melhor versão. Trate-se com
o kit de tonificação corporal Aloe Body
Toning Kit.
COMPOSIÇÃO: Para ler sobre os
ingredientes, procure as fichas individuais
de cada produto.
AVISO: não use o kit de tonificação
se você estiver grávida ou teve uma
cirurgia recente, ou se você tem doenças
do coração, flebite ou problemas
circulatórios. Antes de usar, teste 24h
antes para verificar se há alguma reação
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de alergia.
Consulte o seu médico antes de
envolver-se com o plástico PVC.
Mantenha fora do alcance de
crianças.
IMPORTANTE: Ao usar o Toner e o
Conditioning Creme:
• Lave suas mãos imediatamente após
a aplicação;
• Evite contato com os olhos;
• Não aplique no rosto, seios ou áreas
genitais;
• Se ocorrer irritação ou reação da pele,
enxaguar com água imediatamente;
• Não aplicar na pele irritada ou recémdepilada.
Para melhores resultados siga a
instruções exatamente indicadas.

Estes produtos não são destinados a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

O Aloe Body Toning Kit inclui:
• Aloe Body Toner;
• Aloe Body Conditioning Creme;
• Aloe Bath Gelée;
• Bucha vegetal;
• Rolo de plástico PVC.
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CORPO: Usando o Aloe Body Toning Kit.
PASSO 1: Limpe com Aloe Bath Gelée e a
bucha vegetal.
Experimente o luxo do Aloe Bath Gelée. Limpe,
exfolie, revitalize com a ajuda da bucha vegetal.
Faça uma espuma rica, massageando a pele em
um movimento suave; enxague. Use diariamente
para dar a sua pele um brilho suave.
PASSO 2: Aplicar Aloe Body Toner.
Faça um teste na sua pele para ver se tem
alergia. Aplique o produto na curvatura do
cotovelo. Se depois de 24 horas não ocorrer
vermelhidão, ou, coceira siga em frente com a
aplicação do produto. Aplique generosamente
sobre as áreas que você deseja tonificar. O Aloe
Body Toner tem um efeito de aquecimento
sobre a pele.
PASSO 3: Enrolar o plástico.
Enrole a película plástica nas áreas onde o toner
foi aplicado. Para a sua segurança não aplique
no rosto, pescoço, peito, ombros, careca,
genitais e antebraços.
O Aloe Body Toning Kit é apenas para uso no
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braço, abdômen e coxas. Uma segunda camada
de plástico pode ser usada, se desejada.
Enquanto estiver em uma posição relaxada,
envolva o plástico no lugar por aproximadamente
uma hora. Não se envolva em nenhuma atividade
física cansativa e não adormeça. Aguarde trinta
minutos.
Usando tesouras de pontas arredondadas
(tesoura escolar, para a sua segurança) remova
e descarte a embalagem plástica usada.
Massageie o restante de creme que ainda houver
na pele.
MANUTENÇÃO: Com o Aloe Body
Conditioning Creme.
Entre os envoltórios, aplique generosamente
o Aloe Body Conditioning Creme para uma
pele lisa e brilhante. Aloe Body Conditioning
Creme faz uma parceria com o Aloe Body
Toner para manter seu corpo suave e flexível.
Esses elementos complementares da Aloe Body
Toning Kit, combinado com dieta e exercício
regular, pode ajudar a reduzir a aparência da
celulite.

Estes produtos não são destinados a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

Aplique creme diretamente na pele tanto nas
áreas envoltas com o plástico filme, quanto nas
não envoltas.
O Aloe Body Conditioning Creme estimula
a circulação, auxilia na drenagem de fluidos
presos. Não aplique na pele irritada, recém
depilada ou logo após o banho. Não aplique nos
seios, face, genitais ou mucosas. Evite contato
com os olhos. Em caso de pele irritada após o
uso, ou, algum tipo de reação, enxague com
água abundante.
Lave suas mãos imediatamente após a
aplicação. Feche bem a tampa e mantenha fora
do alcance de crianças.
NOTAS GERAIS: Este produto é um auxiliar aos
esforços em busca de uma boa forma. Consulte
o seu médico e nutricionista para uma dieta
equilibrada e exercícios diários.

