
Dit is een therapeutisch product, uitleg van uw 
huidcoach is noodzakelijk.

Een van de oorzaken van degeneratie van de huid is de 
afname van de bloedcirculatie. Cell Active veroorzaakt 
een sterke doorbloeding in uw huid en geeft een intensieve 
zuurstofi mpuls. Reeds na enkele minuten ontstaat een 
weldadige warme gloed, die de zuurstoftoevoer 
en het transport van werkzame stoffen bevordert. 
Hierdoor vindt er een verbetering plaats van een 
eventueel verminderde doorbloeding. Dit laatste is zeer 
belangrijk voor een gezonde en vooral stralende huid.

Cell Active is toepasbaar bij iedere vorm van 
huidverbetering en verzorging. De unieke werkstoffen 
zijn bovendien uiterst effectief bij de bestrijding van 
cellulite. Cell Active is tevens een ideaal product 

voor het duurzaam behouden van een mooi en 
jeugdig decolleté, een stevige halslijn en een dito 
lichaamshuid. 

Na Cell Active brengt u Vitamin Complex aan voor 
een extra intens effect. Om het effect van Cell Active 
nog verder te intensiveren, kan een warm kompres 
gedurende enkele seconden aangebracht worden. 
U gebruikt Cell Active op een goed gereinigde huid. 
Masseer Cell Active in, totdat u een prikkeling voelt 
en roodheid van de huid optreedt. In het begin kan 
het een vlekkerige roodheid zijn. Daar waar de 
huiddoorbloeding niet volledig is, zijn er vaak tekenen 
van huidveroudering of huidproblemen en dient 
men de huid extra te masseren. Hierna brengt u de 
geadviseerde voedende crème aan.

S T I M U L E R E N

Cell Active

Aanbevolen producten: Cleansing Milk, Sensitive Skin Lotion, Vitamin Complex.

Voor een passende crème, vraag uw huidcoach om advies. Zie ook www.huidcoach.nl

• Doorbloedingverhogend
• Verhoogde zuurstoftoevoer
• Verhoogde werkstof opname
• Opheffen van blokkades
• Celvernieuwend
• Huidverbeterend

Verkrijgbaar in: 50 ml.

Ingrediënts: Aqua, Ethylhexyl Stearate, Cetearyl Alcohol, Dimethicone, Sorbitol, Palmitic Acid, Stearic Acid, Glycerin, 
Phenoxyethanol, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Hydrolized Wheat Protein, Ceteareth-20, Betaine, Methyl Nicotinate, 
Parfum, Sodium Hydroxide, Allantoin, Ethylhexylglycerin, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Benzyl Alcohol, Coumarin, 
Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl, Methylpropional, Benzyl Benzoate, Linalool, Sodium Benzoate, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde




