Bielizna
modelująco - wyszczuplająca
z różowym turmalinem

e-FLEX SLIM rewolucja
Wyjątkowe produkty z linii e-FLEX – korygująco - wyszczuplająca bielizna oraz legginsy , które szybko
ukształtują sylwetkę i skorygują figurę. Fantastyczne połączenie innowacyjnych osiągnięć w dziedzinie
projektowania bielizny i biotechnologii, które zapewniają natychmiastową widoczną poprawę figury, zaś przy
codziennym noszeniu prowadzą do stopniowej korekty wagi. Bielizna z wiskozy bambusowej z tróżowym
urmalinem przeznaczona jest zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.
Różowy turmalin – posiada specyficzną strukturę trójstronnej pryzmy, a ze względu na strukturę chemiczną należy
do sylikatów. W kryształoterapii uważany jest za kryształ, który czyści, oczyszcza i przekształca gęstą energię w
lekkie wibracje. Turmalin oczyszcza pole energetyczne człowieka, harmonizuje centra energii jakimi są czakramy
oraz przywraca równowagę kanałów energetycznych – meridianów. Dzięki unikalnemu efektowi
piezoelektrycznemu, turmalin stanowi naturalne źródło „lekkich“ aerojonów zwane też „witaminami powietrza”.
Aerojony są to jony ujemne, które polepszają stan skóry, utrzymując jej prawidłowe nawilżenie, co sprawia, że
staje się bardziej jędrna i elastyczna.
Wiskoza bambusowa – posiada doskonałą przepuszczalność, przyczyniając się do zachowania uczucia
świeżości, zwłaszcza w czasie upałów, ponieważ wchłania wilgoć lepiej niż bawełna. Do uprawy bambusa nie są
używane pestycydy, ani nawozy, bo nawet bez nich rośnie on wyjątkowo szybko. Ponadto zawiera substancję
zwaną “bamboo-kun” – czynnik bakteriobójczy, dzięki któremu roślina posiada naturalną odporność na szkodniki i
infekcje grzybicze. Jak się przypuszcza i wiskoza bambusowa zachowuje te właściwości.
Włókna bambusa i turmalinu są aktywnymi źródłami promieni podczerwonych. Aktywna absorpcja tej naturalnej
energii jest bardzo korzystna dla zdrowia organów. Zwiększa się poziom potencjalnej energii w komórkach,
polepsza krążenie, aktywują się cząsteczki wody i normalizuje przemiana materii, przez co waga ciała ulega
stopniowej redukcji ze względu na wypustki turmalinowe umieszczone po wewnętrznej stronie bielizny oraz
legginsów - podczas noszenia wykonują mikromasaż każdego centymetra Twojego ciała.

Różowy turmalin

Wiskoza bambusowa

Bielizna e-FLEX SLIM zachowuje się jak druga skóra, jest bardzo wygodna, a rozciągnięta powiększa się aż
pięciokrotnie, jest wytrzymała na zużycie, dobrze przepuszcza powietrze i natychmiast poprawia kształt figury.
Specjalną zaletą bielizny jest to, że nie jest widoczna pod ubraniem, zapewni Wam perfekcyjny wygląd od zaraz
oraz zdrowie i zadowolenie ze swojego wyglądu przez długi czas.
• Natychmiastowy efekt!
• Po upływie 1 do 3 miesięcy z łatwością można już zauważyć pozytywne zmiany!
• Razem z biżuterią magnetyczną, produktami z detoxaminą i zdrowym sposobem życia,
możecie osiągnąć maksimum!

SZCZUPŁA
SYLWETKA
POPRZEZ
STOPNIOWĄ
REDUKCJĘ
WAGI

Komplet bielizny
z włókna bambusowego
z różowym turmalinem
Bardzo elastyczna tkanina natychmiast kształtuje sylwetkę poprzez
zmianę rozmieszczenia nacisków. Specjalnie tkane włókna w kształcie
“sieci” dają efekt mikromasażu, co ujędrnia skórę, a jednocześnie eliminuje
efekt “pomarańczowej skórki”.

Właściwości materiału
W noszeniu daje złudzenie „drugiej skóry“
Poprzez rozciąganie powiększa się pięciokrotnie
Jest chemicznie neutralny i wytrzymały na zużycie
Dobrze przepuszcza powietrze
Jest antystatyczny
Łatwy w utrzymaniu

Cena: 445zł

Koszulka wyszczuplająca

Majtki wyszczuplające

Skład: 48% poliamid, 15% elastan,
37% wiskoza bambusowa, kolor: szary

Skład: 48% poliamid, 15% elastan,
37% wiskoza bambusowa, kolor: szary

Rozmiary: S-M, L-XL, XXL

Rozmiary: S-M, L-XL, XXL
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• Pięknie podkreśla talię.

• Podnoszą mięśnie pośladków,
nadając im naturalny okrągły kształt.
• Wyrównują brzuch i polepszają linię bioder.
• Eliminują obwisłości skóry po porodzie.
• Zwiększają elastyczność mięśni gładkich brzucha.
• Pozytywnie wpływają na organy wewnętrzne.

• Naciąga i stymuluje obwisłe mięśnie brzucha.
• Relaksuje, odciąża mięśnie pleców.
• Przyspiesza rozpad wewnętrznie
nagromadzonego tłuszczu.

• Normalizuje pracę żołądka.

Uwaga
Koszulkę wyszczuplającą należy zakładać od dołu, przez nogi, gwarantuje to właściwe
ukształtowanie sylwetki i biustu..

NORMALIZUJĄ
KRĄŻENIE

Leginsy modelująco -wyszczuplające
z różowym turmalinem
Cena:400zł
Przeznaczone do całodziennego noszenia, zwłaszcza podczas
aktywności fizycznej, jak również do spania. Szczególnie
polecane wszystkim tym, którzy chcą sięczuć zdrowo i dobrze
wygladać
Rozmiary: S-M, L-XL, XXL
Działanie przeciwcellulitowe:
Korygują główne zagrożone obszary jak: brzuch, biodra,
pośladki, boki kolan.
Działanie przeciwżylakowe:
Normalizują krążenie.
Zapobiegają zmęczeniu i opuchliźnie nóg.
Ukształtowanie sylwetki:
Wyrównują i spłaszczają brzuch oraz polepszają linię bioder.
Podnoszą mięśnie pośladków nadając im naturalny okrągły
kształt.
Skład: 90% poliamid, 10% elastan, kolor: czarny

Bielizna męska z różowym
turmalinem – najnowsza technologia
dla zapewnienia prawidłowej sylwetki
Trafione w sedno – bielizna modelująco wyszczuplająca z różowym
turmalinem oparta na współczesnej biotechnologii. Jej właściwości
najle-piej ocenić na własnej skórze podczas codziennego noszenia.
Jednak warto podkreślić, że zapewnia ona:
• Natychmiastowe wizualne polepszenie wyglądu męskiej sylwetki;
• Stopniową redukcję wagi ciała i polepszenie nastroju;
• Wzmocnienie mięśni i prawidłowej postury.

Nadwaga – przyczyna chorób
Obecnie coraz więcej ludzi cierpi z powodu nadwagi i jest
niezadowolonych ze swojego wyglądu. Nadwaga to nie tylko
przyczyna utraty dobrego wyglądu, ale i zdrowia człowieka:
• Zwiększa ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych;
• Zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy;
• Powoduje utratę prawidłowej postury ciała, prowadzi
do zaniku mięśni i bólów w początkowym stadium chorób
zwyrodnieniowych stawów;
• Znacznie przyspiesza proces starzenia.
Uwaga
Koszulkę wyszczuplającą należy zakładać od dołu,
przez nogi, ponieważ tylko wtedy właściwie ukształtuje
i tułów i klatkę piersiową.

WIZUALNY
EFEKT
POLEPSZENIA
WYGLĄDU
SYLWETKI

e-FLEX SLIM komplet bielizny wyszczuplającej
dla mężczyzn | EFS1003
Cena: 445zł
Skład: 48% poliamid,15% elastyna, 37 wiskoza bambusowa, kolor: szary
Rozmiary: L, XL, XXL

Dlaczego warto nosić e-FLEX SLIM
Kultura dbania o zdrowie, o swój wygląd zewnętrzny, to nie tylko część naszej kultury
osobistej, ale i ważna część postawy współczesnego człowieka, który chce być aktywny.
Zdrowy człowiek w dobrej kondycji fizycznej i sportowym wyglądzie pozostawia lepsze
wrażenie jako osoba aktywna w życiu i czynna zawodowo.
Napięte mięśnie, wyprostowana sylwetka i ramiona podczas chodzenia, nieskrępowane
ruchy, otwarte spojrzenie - to nieodłączne cechy wyglądu człowieka sukcesu, a także atrybuty
młodości i zdrowia. Poza tym, doskonałe proporcje znacznie zwiększają szanse u płci
przeciwnej.

Bielizna dopasowana do fizjologii mężczyzn
e-FLEX SLIM ANTISTRES z biomagnesami
Funkcjonalna bielizna fizjologiczna dla mężczyzn e-FLEX SLIM ANTISTRES chroni przed
szkodliwymi wpływami otoczenia, polepszając jednocześnie Wasze zdrowie. Bielizna
pozytywnie i kompleksowo wpływa na zdrowie, działając ochronnie i antybakteryjne oraz
zapewniając konieczną higienę.

Komfortowa tkanina z jonami srebra
Modal - to nowoczesne płótno wiskozowe, produkowane z celulozy, która jest otrzymywana z
drzewa eukaliptusowego. Włókno jest bardziej odporne od wiskozy i wchłania wodę dwa razy
lepiej niż bawełna.
• Tkanina jest miękka i delikatna;
• Dobrze przepuszcza powietrze, zapewniając komfort noszenia;
• Zachowuje wszystkie właściwości, nawet po wielokrotnym praniu;
• Praktycznie nie zmienia koloru (nie blednie).
• Tkanina jest ulepszana jonami srebra, co wielokrotnie zwiększa
właściwości higieniczne bielizny.

Działanie magnetyczno-biologiczne
W bieliźnie znajduje się 16 magnesów. 10 w części przedniej i 6 w części tylnej. Magnesy
powodują usuwanie objawów stresu, nieprawidłowego krążenia, zapobiegają lub łagodzą
procesy zapalne, przy jednoczesnym działaniu przeciwbólowym.
Noszenie bielizny z magnesami pomaga przy zaburzeniu procesów urologicznych i
normalizuje funkcje reprodukcyjne. Magnesy znajdujące się w części tylnej zmniejszają bóle
mięśni, neurobóle i bóle kręgosłupa.

ŁAGODZI
PROCESY
ZAPALNE

e-FLEX SLIM bielizna antystresowa | EFS1004
Cena: 299zł
Skład: 48% poliamid, 15% elastyna, 37 wiskoza bambusowa, kolor:
czarny

Rozmiar: XXL
.

Działanie biorezonansowe turmalinu
Turmalin jonizuje powietrze, zapobiega rozwojowi bakterii i nieprzyjemnym
zapachom. Ponadto, dzięki działaniu podczerwieni, turmalin powoduje efekt
biorezonansowy, aktywuje cząsteczki wody i normalizuje procesy przemiany materii:
Turmalin posiada właściwości antybakteryjne;
Reguluje pocenie, normalizuje wartość pH skóry;
Łagodzi procesy zapalne;
Łagodzi zaczerwienienia i swędzenie.

Wygodny stereometryczny kształt
Dla mężczyzn bardzo ważna jest wygoda i komfort noszenia bielizny.
Stereometryczny kształt męskich majtek e-FLEX SLIM w pełni odpowiada
charakterystyce męskiego ciała. Majtki są wygodnie dopasowane do ciała, nie
ściągają, ani nie powodują nacisku. Tkanina, która “oddycha” zapewnia potrzebną
wymianę powietrza, a co za tym idzie optymalną temperaturę.

WSZYSTKIE PRODUKTY
Z LINII E-FLEX SLIM
WYMAGAJĄ
PRANIA RĘCZNEGO,
BY NIE USZKODZIĆ
TURMALINÓW

chodzisz
- chudniesz dobrze się czujesz

