
Έκλειψη
κυτταρίτιδας

και χαλάρωσης!

Δύο προϊόντα.

Μέγιστη δράση.

Κρέμα Θερμαντικής 
Δράσης

Gel
Κρυοθεραπείας 



Κρέμα Θερμαντικής Δράσης

Αποτελεί μία ειδική φόρμουλα της Tzimas Cosmetics 

σχεδιασμένη για την καταπολέμηση της κυτταρίτιδας και 

του τοπικού πάχους. Βελτιώνει θεαματικά την υφή και την 

όψη του δέρματος και ευνοεί τη λιποδιάλυση, ενώ όταν 

συνδυαστεί με το Gel Κρυοθεραπείας συμβάλλει στο 

σμίλευμα μίας αρμονικής σιλουέτας.

Η αποτελεσματικότητά της βασίζεται σε δύο κυρίως 

συστατικά που τονώνουν τη μικροκυκλοφορία. Το ένα 

είναι παράγωγο της βιταμίνης Β3 που δρα ως υπεραιμικός 

παράγοντας, το δεύτερο είναι το εκχύλισμα του Chry-

santhellum indicum (Ινδικό χρυσάνθεμο) που διεγείρει 

τη μικροκυκλοφορία, ενεργοποιεί τη λιποδιάλυση και 

βοηθάει στην αποσυμφόρηση του λιπώδους ιστού.

Η Κρέμα Θερμαντικής Δράσης διατίθεται σε τέσσερις 

διαβαθμίσεις θερμότητας. Η υπεραιμία που προκαλεί 

ποικίλλει σε ένταση και διάρκεια από άτομο σε άτομο, 

από 30 λεπτά έως 2 ώρες, αναλόγως και της περιοχής του 

σώματος που γίνεται η χρήση.

Εφαρμόζεται εύκολα με μασάζ στις προβληματικές 

περιοχές, καθημερινά, κατά προτίμηση μετά το μπάνιο. 

Συνιστάται μία δοκιμή, σε μικρή επιφάνεια του σώματος, 

για να εξοικειωθείτε με τον τρόπο που ενεργεί. 

••••   Χαμηλή Θερμαντική Δράση

••••   Μεσαία Θερμαντική Δράση

••••   Υψηλή Θερμαντική Δράση

••••   Πολύ Yψηλή Θερμαντική Δράση



Κρυοθερμική αγωγή

Η κυτταρίτιδα είναι ένα αισθητικό θέμα που απασχολεί 

το 90% των γυναικών. Εμφανίζεται κυρίως σε μηρούς, 

γλουτούς, κοιλιά, μπράτσα και γάμπες και συνοδεύεται 

συχνά από τοπικό πάχος και άτονο μυϊκό ιστό.

Στη μάχη κατά της κυτταρίτιδας και της χαλάρωσης 

η Tzimas Cosmetics επιστρατεύει δύο συμμάχους για 

ολοκληρωμένη και άμεση φροντίδα, όποιος κι αν είναι ο 

βαθμός ή το αίτιο του προβλήματος:

• Κρέμα Θερμαντικής Δράσης σε τέσσερις διαβαθμίσεις

• Gel Κρυοθεραπείας 

Πρόκειται για δύο προϊόντα που θέτουν σε εφαρμογή τους 

μηχανισμούς της Κρυοθερμικής αγωγής, μίας σύγχρονης 

και δυναμικής μεθόδου που βασίζεται στην τοπική 

αυξομείωση της θερμοκρασίας. Η συστηματική και 

συνδυαστική χρήση τους εντείνει τη μικροκυκλοφορία

του αίματος, δημιουργεί ισχυρή αγγειοκινητική ενέργεια 

και ενισχύει τον μυϊκό τόνο. Μέσα σε ένα μόλις μήνα 

τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά.

Τέσσερα βήματα για μέγιστη δράση
και βέλτιστο αποτέλεσμα

1. Εφαρμόστε πρώτα τη «ζεστή» αγωγή
 με την Κρέμα Θερμαντικής Δράσης. 

2. Μετά από 30 - 45 λεπτά, απλώστε μια παχιά στρώση
 Gel Κρυοθεραπείας. 

3. Διατηρείστε το για 30 λεπτά και ξεπλύνετε με νερό. 

4. Επαναλάβετε τη διαδικασία κάθε μέρα!



Gel Κρυοθεραπείας

Άλλη μία μοναδική φόρμουλα της Tzimas 

Cosmetics με μέντα, προβιταμίνη Β5

και εκχυλίσματα βοτάνων, ιδανική

για τη σύσφιξη του δέρματος.

Περιέχει συστατικά που ενυδατώνουν

και καταπραΰνουν την επιδερμίδα.

Σε συνδυασμό με την Κρέμα Θερμαντικής 

Δράσης, ολοκληρώνει την Κρυοθερμική 

αγωγή για την περιποίηση της σιλουέτας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Αποφύγετε την επαφή των προϊόντων 
με το πρόσωπο, τα μάτια και τους 
βλεννογόνους, καθώς και την ταυτόχρονη 
ολόσωμη εφαρμογή.

• Αντενδείκνυται σε περιπτώσεις 
αλλεργικού ιστορικού, σε δερματίτιδες 
και περιοχές με ευρυαγγείες και 
φλεβίτιδα, κατά τη διάρκεια της έμμηνης 
ρύσης, καθώς και κατά τη διάρκεια

 της κύησης και του θηλασμού.

• Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.



Οριστική λύση δίνει
η ολιστική φροντίδα 

Δίνοντας προτεραιότητα στο σύνολο της υγείας 

σας, κάνετε φίλο τον καθρέφτη σας. Νέες συνήθειες 

θα σας βοηθήσουν να μεγιστοποιήσετε την 

αποτελεσματικότητα της Κρυοθερμικής αγωγής

και να αναδείξετε τον πιο όμορφο εαυτό σας. 

Χρησιμοποιείστε το σώμα σας, είναι φτιαγμένο για 

να κινείται! Αναζητήστε τη δράση που θα σας βοηθήσει 

στην καύση του λίπους και στη μυϊκή ενδυνάμωση 

της κοιλιάς, της οσφυϊκής περιοχής (μέση), των μηρών 

και των γοφών. Το περπάτημα, το κολύμπι, η Yoga, 

η μέθοδος Pilates, ο χορός μειώνουν τα αισθητικά 

προβλήματα του σώματος και μεγαλώνουν το χαμόγελο 

στο πρόσωπό σας. Ενσωματώστε στην καθημερινότητά 

σας ό,τι σας ταιριάζει και βελτιώστε, όχι μόνο την 

εμφάνιση, αλλά και τη ζωή σας! 

Επενδύστε στην καλή διατροφή! Προτιμήστε 

φυσικές, μη επεξεργασμένες τροφές εντάσσοντας στο 

διαιτολόγιό σας φυτικές ίνες, φρούτα και λαχανικά, 

άφθονο νερό, πρωτεΐνες. Αποφύγετε τα κορεσμένα 

λιπαρά, περιορίστε τη ζάχαρη, το αλκοόλ και το αλάτι 

που ευνοούν την κατακράτηση υγρών. Σεβαστείτε τον 

μεταβολισμό σας και αδυνατίστε σταδιακά.

Αναπνεύστε! Μην καπνίζετε. Η κυτταρίτιδα αγαπά 

τη νικοτίνη, όπως και οτιδήποτε άλλο εμποδίζει την 

ομαλή κυκλοφορία του αίματος: ψηλά τακούνια, στενά 

παντελόνια και στενά εσώρουχα.

Αξιοποιήστε την ενέργεια του νερού! Όταν κάνετε 

ντουζ, χρησιμοποιήστε ένα προϊόν απολέπισης σώματος 

και όταν ξεπλένεστε εναλλάσσετε το κρύο με το ζεστό 

νερό, είναι η βάση της Κρυοθερμικής αγωγής.

Απολαύστε και αγαπήστε το σώμα σας.
Όλα τα ωραία ξεκινούν από αυτήν την καλή σχέση!



Τσιμισκή 83 | τηλ 2310 244 414 

Εδέσσης 2 | τηλ 2310 552 805

Θεσσαλονίκη

www.facebook.com/ΤzimasCosmetics 

www.tzimas-cosmetics.gr


