Fot. mon amie

SOLARIUM & Fitness

ŚWIATŁOTERAPIA

Świetlna
terapia kolagenowa
Wieczna młodość w klasie Premium!

Pierwsze na świecie kolarium nosi wdzięczną nazwę mon amie. To jedyne w swoim rodzaju
połączenie kolagenowej terapii świetlnej i naświetlania światłem ultrafioletowym,
dodatkowo wzmocnione działaniem unikatowego rozwiązania Collagen Rubin Baster!
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Rubin Collagen Booster
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Lampy Collagen Plus

spełnienie Twoich marzeń!

– wewnętrzne wartości mon amie

Wykorzystaj tę
wyjątkową szansę
i uczyń mon amie
Twoją nową
przyjaciółką
– Przyjaciółką
Twojego sukcesu!

Spektrum światła niezbędne do
stymulacji produkcji kolagenu wytwarzane jest w mon amie przez specjalnie skonstruowane lampy Collagen
Plus. Poprzez zastosowanie lamp do
naświetlania całego ciała pielęgnowany jest największy organ w ludzkim
ciele – skóra. Dzięki temu pozytywne
efekty kolagenowej terapii świetlnej
widoczne są na całym ciele.
To nie tylko teoria, działanie tego
typu lamp zostało dokładnie sprawdzone i przebadane, a obszerne studia obserwacyjne kolagenowej terapii świetlnej wykazały, że aż 97% ko-
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biet stwierdziło poprawę jędrności
a 89% kobiet zauważyło znaczne wygładzenie skóry twarzy, szyi i dekoltu.
www.solarium.net.pl
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i elastyczności skóry na całym ciele,

Więcej informacji:
Nova 2 Chmielewscy Sp. J.
megaSun Premium Partner
tel. (22) 646 33 00
www.nova2.pl
www.megasun.info.pl
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