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A kialakult cellulitnak három formáját különböztetjük meg. Ezek a vizes 

cellulit, a zsíros cellulit és a rostos cellulit. z utóbbi kettö a legmakacsabb. 

 
A zsíros cellulit a zsírok felhalmozódása az adipocitákban (zsírsejtekben). 
Amikor ez történik, egy gát keletkezik az adipociták körül. Ez a kötöszövet 

okozza a rostos cellulitot.  

 
 
A bör veszít a feszességéböl. Érintésre érzékennyé válik és narancsbör 

jelenik meg az érintett területeken.  

CELLULIT 



Karcsúság: a nök elsö számú célja  

 
10 nöböl 9-nek érintett a cellulit által 

Amit a nök akarnak: 
- gyors eredmények 
- karcsúbb alak (centimétervesztés) 
- narancsbörtöl való megszabadulás 
- feszesség 
- egy terméket, amelyet kellemes és könnyü használni 

A NÖK ELVÁRÁSAI  



A GUINOT MEGOLDÁSA 

Koncentrált Ani-cellulit 

Szérumkrém 

Legyen karcsúbb csupán 15 nap 

alatt! 

MINCEUR CHRONO LOGIC 

Intenzív kezelés a makacs cellulit ellen 



MINCEUR CHRONO LOGIC: HATÁSA A CELLULITRA 

Adipociták 

CELLULYSIUM®, A Minceur Chrono Logic legföbb aktív hatóanyaga,  

bromelain hatóanyaggal kombinálva,  

„PERFORÁLJA" a makacs cellulitot 

Gátolja az 

adipociták 

formálódását, 

amelyek a 

zsírsejtekért 

felelösek 

„Perforálja" a 

kötöszövetet, 

amely a rostos 

cellulitért felelös 

Aktiválja a 

zsírlebontás 

az 

adipocitákban 

Adipociták 

ELÖTTE UTÁNA 

Limitálja a 

zsírlerakódást, 

amelyért az 

adipocitákban 

található zsírsejt a 

felelös 

Eredményesen 

tünteti el a 

kötöszövetet 

Csökkenti az 

adipociták 

méretét és 

számát 



 
GYORS EREDMÉNYEK  

MINCEUR CHRONO LOGIC: GYORS EREDMÉNYEK 

a karcsúbbá váláshoz 

A CELLULYSIUM®                       

és a koncentrált karcsúsító 

aktív hatóanyagoknak 

köszönhetöen 

15 nap 



MINCEUR CHRONO LOGIC: HATÁSMECHANIZMUSOK 

 
 Zsírellenes 
- Megtámadja a zsíros cellulitot 
- Megtámadja a rostos cellulitot 

 
 Feszesít: a bör feszesebb és 

tónusosabb 

 
 Eltünteti a narancsbört 

A szérum krém koncentrátum: 
 Lelassítja az adipociták (zsírsejtek) 

termelését. 
 Biológiailag „perforálja” a rostgátat.  
 Lelassítja a zsírlerakódást: 

megakadályozza az adipocitákban való 

zsírképzödést. 
 Aktív zsírbontás: Eltávolítja az 

adipocitákban fogva tartott zsírt. 

MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSOK HATÁSOK 

MINCEUR CHRONO LOGIC 

15 NAP 



A bör feszesebb és simább lesz.  

 Az alak karcsúbb és hangsúlyosabb lesz. 

A narancsbör láthatóan csökkent. 

A cellulit által érintett területek kevésbé érzékenyek. 

 

EREDMÉNYEK 



KARCSÚSÍTÓ AKTÍV HATÓANYAGOK 

CELLULYSIUM® 
Vörös hínárból kinyert komplex. 
• Minimalizálja a zsíros elraktározódását. 
• Felgyorsítja a zsírok lebontását. 
• Megakadályozza az adipociták sokszorozódását. 

KOFFEIN 
• Elégeti és eltávolítja a zsírt. 
• Csökkenti a zsírok felszívódását. 

LIPASE 
• Karcsúsító hatású. 
• Fontos szerepet játszik a zsírok metabolikus átformálásában. 

BROMELAIN 
• Ananászból kinyert enzim. 
• „Perforálja” a makacs zsírsejtek körül kialakult kötőszövetet. 
• Felgyorsítja az aktív karcsúsító hatóanyagok felszívódását a legnehezebben elérhetö adipocitákban.  

FÖBB AKTÍV HATÓANYAGOK 

KIEGÉSZÍTÖ AKTÍV HATÓANYAGOK 

E VITAMIN  
• Szabadgyök megkötö hatású. 
• Antioxidáns. 



KONZULTÁCIÓ 

ELÖÍRÁS 

A VENDÉG:  

• „Szeretnék karcsúbb lenni és megszabadulni a narancsbörtöl."  

• „Gyorsan le akarok adni egy ruhaméretet."  

• „Karcsúbb akarok lenni és szépségszalon általi professzionális garanciát, 

valamint eredményt szeretnék elérni."  

• „Jól felszívódó és nem ragadós terméket szeretnék." 

A SZÉPSÉGÁPOLÁSI TERAPEUTA a Minceur Chrono Logic Koncentrált 

Szérumkrém terméket javasolja kiegészítésképp a Technispa kezelés 

kúrához. 

 
• A Minceur Chrono Logic „perforálja" és megtámadja a makacs cellulitot       a 

magasan koncentrált aktív hatóanyagainak köszönhetöen. 
 
• Az eredmény már 15 nap múlva láthatóvá válik. 
 
• HASZNÁLATA: 15 napos intenzív kúraként reggel és este körkörös 

mozdulatokat alkalmazva vigye fel a célzott területekre. 
 

 
 
 



TERMÉK LEÍRÁS 

 Állag: szérum krém, amely könnyü és könnyen 

felszívódó. Elösegíti az aktív hatóanyagok 

felszívódását. A bör nem ragadt töle és nem lesz 

zsíros. Az alkalmazása után rögtön felöltözhet. 

 Tubus: 125 ml 

 Csomagolás: Csöves aplikátor külsö 

csomagolással 

 Illat: Friss, virágos, nöies 

 Formációk: Lakossági, teszter, szalon és minta 

 Javasolt eladási ár:  12.800 Ft 

Precíziós végzödésü tubus: 

Megfelelö mennyiségü terméket 

adagol 



Minceur Chrono Logic 

A MAKACS CELLULIT 

ELLEN 

Double Minceur Ciblée 

AZ ÚJONNAN KIALAKULT 

CELLULIT 

 Megtámadja a zsíros és rostos cellulitot 
 Centimétereket segít eltüntetni 
 Feszesíti a bört 
 Csökkenti a narancsbört  

   

 Megtámadja a zsíros és rostos cellulitot 
 Eltávolítja a szövetekben található felesleges 

vizet 
 Feszesíti a bört 
 Csökkenti a narancsbört  

KIEGÉSZÍTÖ GUINOT KARCSÚSÍTÓ TERMÉK 

CELLULYSIUM® 

ZSÍRSAVAK 

Kötöszövet 

®     DELIPOGENASE® 

ZSÍRSAVAK 

Méregtelenít 



MARKETING ESZKÖZÖK 

MINCEUR CHRONO LOGIC 

15 

NAP 

Látványos eredmény már   

15 nap alatt 

a makacs cellulit ellen! 

 


