Cellulicie, zmywaj się!
Wyszczuplający żel pod prysznic o cytrusowym aromacie –
pierwszy kosmetyk, który „zmywa“ cellulit*!
Super łagodna formuła bez siarczanów → delikatne oczyszczanie skóry
Naturalny kompleks kofeinowy → stymulacja metabolizmu w strefach problematycznych
Olejek z pomarańczy → stymulacja procesów wymiany + aromaterapia
Prowitamina B5 → miękkość, delikatność i jedwabistość skóry
Zwiększa efekt stosowania kosmetyków antycellulitowych
Nie zawiera parabenów, siarczanów, substancji zapachowych ani barwników

* W asortymencie TianDe. Przy regularnym stosowaniu w połączeniu z antycellulitowymi
produktami Korporacji.
Komentarze
Według statystyki 8 na 10 kobiet – niezależnie od wieku, budowy ciała, wagi i aktywności
fizycznej – zmaga się z cellulitem. „Pomarańczowa skórka“ nie oszczędza nikogo: ani
sportsmenek, ani tancerek, ani modelek... Zmiany hormonalne, w szczególności te związane z
dojrzewaniem płciowym oraz ciążą, predyspozycje dziedziczne, siedzący tryb życia,
niezbilansowana dieta – przyczyn jej pojawienia się jest wiele.
Cellulit to miejscowe zwiększenie komórek tłuszczowych i zaburzenie mikrocyrkulacji w tkance
tłuszczowej.
Przy wnikliwym badaniu pod mikroskopem, nieestetyczne grudki tworzą uszkodzoną siatkę
komórek lipidowych, przypominającą strukturę plastrów miodu. Tyle, że zamiast miodu są
wypełnione tłuszczem.
Jeśli skóra jest napięta i ma prawidłowy poziom nawilżenia – „plastry“ nie są widoczne.
Wystarczy, że straci swoją sprężystość i elastyczność, a „nabrzmiałe“ komórki tłuszczowe
wychodzą na zewnątrz „przeciskając się“ przez odwodnioną skórę.
Objawy cellulitu są najbardziej widoczne na odwodnionej skórze. Właśnie dlatego walkę z
„pomarańczową skórką“ trzeba zacząć od prawidłowej pielęgnacji skóry. Pierwszy krok to
oczyszczanie.
Nowość TianDe z serii SPA technology – Wyszczuplający żel pod prysznic o cytrusowym
aromacie – pozwoli rozpocząć antycellulitową walkę już pod prysznicem!

Z czym i jak walczymy?
Agresywne oczyszczanie. Stosowanie kosmetyków na bazie „twardych“ składników
myjących prowadzi do naruszenia ochronnej bariery lipidowej skóry, jej wysuszenia i utraty
sprężystości.
SUPER
ŁAGODNA
FORMUŁA
ŻELU
WYSZCZUPLAJĄCEGO
BEZ
SIARCZANÓW, PARABENÓW I SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH delikatnie oczyszcza
skórę z zanieczyszczeń i sprawia, że staje się ona miękka, delikatna i jedwabista w dotyku.

Utrata napięcia i sprężystości skóry. Na ten proces wpływa cały szereg czynników: wiek i
związane z nim zmniejszenie grubości płaszcza hydrolipidowego skóry, zmniejszenie produkcji
sebum, utrata wody i łamliwość włókien kolagenowych, negatywne oddziaływanie czynników
zewnętrznych...
NATURALNY KOMPLEKS KOFEINOWY żelu wyszczuplającego z wyciągami z
kawy kongijskiej, zielonej herbaty, guarany i orzechów koli ma DZIAŁANIE
NAPINAJĄCE na skórę. Kofeina stymuluje wymianę komórkową, w rezultacie czego zwiększa
się napięcie skóry, staje się ona gładsza, bardziej sprężysta i wyrównana.
OLEJEK ETERYCZNY Z POMARAŃCZY – w składzie wyszczuplającego żelu pod
prysznic o cytrusowym aromacie – bierze udział w tworzeniu włókien kolagenowych, pomaga
zachować sprężystość i elastyczność skóry. Stymuluje krążenie krwi, zwiększa metabolizm w
strefach problematycznych, zwiększając EFEKT WYSZCZUPLAJĄCY produktu.
PROWITAMINA В5 nawilża skórę i sprzyja jej regeneracji.

Stres jest jedną z przyczyn pojawiania się cellulitu.
Olejek eteryczny z pomarańczy w składzie żelu wyszczuplającego daje efekt
AROMATERAPII. Wzmaga wydzielanie endorfin, a co za tym idzie – sprzyja poprawie
nastroju. Cytrusowy aromat wypełniający łazienkę podczas kąpieli bądź pod prysznicem pomoże
odprężyć się, usunąć zmęczenie oraz uczucie niepokoju.
Nowość TianDe nie tylko delikatnie oczyści skórę z zanieczyszczeń, podaruje jej miękkość i
jedwabistość w dotyku, ale również idealnie przygotuje ją do dalszych zabiegów
antycellulitowych, znacznie zwiększając ich skuteczność.

Wzmocnij skórę kofeiną
Wyciąg z kawy kongijskiej
+
wyciąg z zielonej herbaty
+

wyciąg z nasion guarany
+
wyciąg z orzechów koli

Kofeina działa jednocześnie w kilku kierunkach:
 napina skórę
 ma właściwości stymulujące
 ma działanie drenujące

Komentarze
Brazylijscy uczeni odkryli tajemnicę pięknych sylwetek mieszkanek Ameryki Łacińskiej, które
słyną z idealnych kształtów. Są pewni, że wszystko to za sprawą kawy, którą gorące piękności
aktywnie stosują w celach kosmetycznych, a dokładniej – za sprawą zawartej w niej kofeiny.
Uczeni z Uniwersytetu w stanie Rio de Janeiro przeprowadzili badania: przez miesiąc 99 kobiet
dwa razy dziennie nakładało krem zawierający kofeinę na okolice od talii do kolan. U ponad
80% kobiet zmniejszył się obwód środkowej części uda (w okolicy powyżej kolan), a u prawie
70% – obwód bioder.
Kofeina nie tylko zmniejsza obwody – zwiększa także napięcie tkanek, pomagając zmniejszyć
objawy cellulitu. Działa jednocześnie w kilku kierunkach:
- DZIAŁANIE NAPINAJĄCE. Kofeina stymuluje wymianę komórkową, w rezultacie czego
zwiększa się napięcie skóry, staje się ona gładsza, bardziej sprężysta i wyrównana;
- WŁAŚCIWOŚCI STYMULUJĄCE. Kofeina przyspiesza procesy wymiany, usuwa toksyny
oraz objawy zastojów w podskórnej tkance tłuszczowej;
- EFEKT DRENAŻU. Kofeina usuwa nadmiar wody z tkanek, pomaga zmniejszyć obrzęki i
sprawia, że nieestetyczne „wklęsłości” są mniej widoczne.
Wyszczuplający żel pod prysznic o cytrusowym aromacie zawiera kompleks kofeinowy,
pochodzący z czterech najbogatszych naturalnych źródeł kofeiny:
wyciągu z kawy kongijskiej
+
wyciągu z zielonej herbaty
+
wyciągu z nasion guarany
+
wyciągu z orzechów koli
Wyciąg z kawy kongijskiej (robusta) zawiera dwa razy więcej kofeiny niż kawa arabska.
- Ziarna tej kawy zawierają również jeszcze jeden bardzo ważny dla pięknej sylwetki składnik –
kwas chlorogenowy, który sprzyja spalaniu tłuszczu.
- Dzięki wysokiej zawartości polifenoli, wyciąg z kawy kongijskiej ma widoczne działanie
przeciwutlaniające, neutralizuje wolne rodniki i spowalnia procesy starzenia się skóry.

- Ponadto, zawiera cenne kwasy organiczne (winny i kawowy), garbniki, wolne aminokwasy,
tokoferole i wiele innych. Dzięki tak bogatemu składowi chemicznemu, wyciąg z kawy
kongijskiej poprawia krążenie krwi, przyspiesza procesy wymiany w skórze, sprzyja jej
regeneracji, zmniejsza rozstępy, nawilża i napina skórę.
Wyciąg z zielonej herbaty oprócz kofeiny zawiera składniki przeciwutleniające – katechiny i
polifenole, które zwiększają wymianę ciepła w organizmie. W rezultacie, odłożony tłuszcz jest
szybciej przekształcany i spalany. Właściwości przeciwutleniające zielonej herbaty są 20-krotnie
silniejsze niż tokoferolu. Składnik ten również istotnie zwiększa elastyczność i wyrównuje jej
mikrostrukturę.
Wyciąg z nasion guarany zawiera trzy skuteczne substancje, które – działając razem –
przyspieszają wymianę substancji i usuwanie zbędnego tłuszczu z komórek:
- guaranina – kofeina z guarany;
- teobromina – substancja działająca rozkurczowo. Poprawia krążenie krwi i ma właściwości
drenujące, sprzyjając usuwaniu nadmiaru wody z tkanek;
- teofilina – jeden z najbardziej skutecznych spalaczy tłuszczu we współczesnej kosmetologii.
Wyciąg z orzechów koli słynie ze swojego działania napinającego. Zawierają one trzykrotnie
więcej kofeiny niż ziarna kawy. Pod względem składu chemicznego, nasiona koli są podobne do
guarany, ziaren kawy i liści herbaty. Zawierają wspomniane już substancje stymulujące –
kofeinę, teobrominę i teofilinę.
Z taką „dietetyczną porcją“ każdy prysznic zmieni się w przyjemny, a co najważniejsze –
korzystny! dla ciała zabieg.

Wyciśniemy wszystkie soki z „pomarańczowej skórki“
W składzie kosmetyku – olejek z pomarańczy
Do walki z „pomarańczową skórką“
Dla sprężystej i „naciągniętej” skóry
Bonus: aromaterapia i znakomity nastrój!

Komentarze
Paradoks: z „pomarańczową skórką“ skutecznie radzi sobie...pomarańczowa skórka, a dokładniej
olejek, który z niej powstaje.
Olejek pomarańczowy napina i wygładza skórę, czyniąc „pomarańczową skórkę“ mniej
widoczną. Posiada znakomite właściwości tonizujące i nawilżające, czyni skórę gładszą, bardziej
sprężystą i napiętą. Jako bogate źródło witaminy A – sprzyja jej uzupełnieniu.
Dzięki zawartości aktywnych kwasów, usuwa z komórek złogi, toksyny i nadmiar wody oraz
przyspiesza krążenie krwi w strefach problematycznych, poprawiając tym samym wymianę
substancji w tkankach.
Jednym z najważniejszych rodzajów działania olejku pomarańczowego jest aromaterapia.
Orzeźwiający cytrusowy zapach – wypełniający łazienkę podczas kąpieli bądź pod prysznicem –
poprawi nastrój, doda energii, usunie zmęczenie i stres.

Hydroterapia w warunkach domowych
Body Beauty Program
Oczyszczamy skórę z tego, co niepotrzebne
Zmywamy „pomarańczową skórkę“
Komentarze
Kąpiel bądź prysznic z wyszczuplającym żelem od TianDe, to nie tylko oczyszczanie skóry, ale
również skuteczny zabieg wodny. Jeśli będzie prawidłowo wykonywany, to jego rezultat będzie
porównywalny z efektem hydromasażu.
1 etap. Oczyszczamy skórę z niepotrzebnych rzeczy
Zaopatrz się w rękawiczkę SPA TianDe. Jej specjalny „ziarnisty“ splot zapewni dokładne
oczyszczanie skóry i efekt masażu przy jednoczesnej stymulacji krążenia.
POD WPŁYWEM RĘKAWICZKI SPA, SKÓRA ROZGRZEWA SIĘ, A KAŻDA JEJ
KOMÓRKA WCHŁANIA CZYNNE SKŁADNIKI ŻELU WYSZCZUPLAJĄCEGO.
Masuj ciało w kierunku linii masażu – od zewnątrz do środka (od dłoni do ramienia i od stóp w
kierunku miednicy). Taki sposób jest zalecany w masażu klasycznym jako najbardziej skuteczna
metoda poprawy krążenia krwi i limfy. Uda, brzuch, pośladki – poświęć tym strefom najwięcej
uwagi.
Gramy na kontrastach
Prysznic kontrastowy zwiększy efektywność stosowania wyszczuplającego żelu TianDe.
Dzięki cyklicznemu oddziaływaniu „gorąco-zimno“, pory skóry na przemian zwężają się i
rozszerzają, stymulując usuwanie zanieczyszczeń i toksyn. Zabieg ten aktywuje odpływ limfy,
pozwalając pozbyć się nadmiaru wody.
2 etap. „Zmywamy pomarańczową skórkę“
Z tym zadaniem poradzi sobie „zimna broń“ TianDe – lipolityczny żel antycellulitowy z efektem
chłodzącym. Żel ten działa na zasadzie kriolipolizy – walczy z cellulitem, chłodząc tkanki i tym
samym aktywując produkcję energii, dzięki rozszczepianiu komórek tłuszczowych.
Roller do masażu ciała wzmocni efekt, zwiększając przenikanie substancji czynnych żelu do
skóry. Jest on wyposażony w rolki o kącie obrotu 360 stopni, co pozwala na zmianę kierunku
ruchów bez obracania ręki.
Nie zapomnij: z cellulitem należy walczyć regularnie i kompleksowo. Właściwe odżywianie,
aktywność fizyczna i skuteczne produkty TianDe. Z takim wyszczuplającym arsenałem – walka
z „pomarańczową skórką“ pójdzie szybko i skutecznie.

Skuteczny kompleks – dla życia bez kompleksów!

