
Kombi-program PERFECT LEX

Úloha UV-trubíc Perfect Lex Duo

Solárna kozmetika Perfect Lex obsahuje 
zložku Tingle Light+, ktorá spôsobuje 
prehriatie, spevnenie pokožky a podporuje 
prekrvenie. Pomocou UV-trubíc Perfect 
Lex Duo sa aktivuje lymfatická pumpa, čím 
sa podporí opaľovací proces. Usadeniny, 
ktoré sa nazbierali v tkanivách a ktoré sú 
považované za príčinu celulitídy, sú aktivá-
ciou lymfy odtransportované.
O okúzľujúco peknú a ideálne opálenú 
pokožku sa dodatočne starajú extrakt 
cukrovej trstiny, tyrozín, DHA/erytrulóza a 
extrakt kayanského pepru. OPC-OL-Slim-
ming-komplex s guaranou, vitamíny A, C a 
E a arganový olej sú najexkluzívnejšou 
formou vysokovýkonných prírodných 
antioxidantov a podporujú elasticitu 
pokožky a jej spevnenie.      
UV-trubice Perfect Lex Duo pritom 
dodatočne prehrievajú oblasť stehien a 
sedacieho svalstva a podporujú tak prekr-
venie v týchto oblastiach. UV-trubice 
Perfect Lex Duo týmto úspešne podporujú 
prevenciu celulitídy a poskytujú pokožke 
krásne dlho trvajúce opálenie.
Dokonalý výsledok sa dosiahne kombináci-
ou Perfect Lex solárnej kozmetiky a Perfect 
Lex Duo UV-trubíc. Perfect Lex je kvôli 
obsahu OPC-OL-Slimming-komplexu 
optimálnou podporou pri chudnúcich 
kúrach vďaka svojmu spevňujúcemu účinku 
na pokožku. 

Použitie kozmetika: Nepoužívať na tvár! 
Naneste pred opaľovaním krúživými pohy-
bmi od členkov po hornú časť stehien.

Perfektné kozmetické opálenie pomocou nových fázových opaľovacích trubíc s farebným 
energetickým systémom, celistvým konceptom pre krásu a starostlivosť. Energia organizmu sa 
zvýši a tým sa zvýši aj jeho ochranyschopnosť. Modrá časť trubice sa používa v hornej časti tela, 
pôsobí uvoľňujúco a zvyšuje telesný a duševný pocit pohody. Červená časť trubíc sa používa v 
oblasti nôh a zadku a komunikuje tak priamou cestou s bunkami nášho tela. Frekvencie 
viditeľného svetla rezonujú s biofotónmi, čím môže byť účinok prenesený na náš organizmus. 
Svetlo a farba sa dopĺňajú a zvyšujú energiu nášho organizmu.

 stimulácia metabolizmu
 zvýšenie roztiahnutia ciev
 podpora tvorby červených krviniek
 podpora prekrvenia
 podpora odbúravania tukov
 podpora prevencie celulitídy v tkanivách pod pokožkou

Dlho trvajúce krásne opálenie v kombinácii s pozitívnymi faktormi farebného svetla optimálne 
dopĺňa vitalizujúca výživa Perfect Lex kozmetiky.
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