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Mnoho žen po celém světě si přeje pevnou pokožku těla. Nepříjemnou pomerančovou kůži ne-
chce vskutku nikdo! Ovšem 9 z 10 žen, nezávisle na konfekční velikosti a věku jí však přesto trpí. 
Nejčastěji se tvoří hrbolky na hýždích, stehnech a na břichu, ale zasažena může být i oblast paží. 
Objevte nyní tři nové produkty z řady Body Science, které působí proti problematickým partiím. 
V kombinaci se zdravým životním stylem, sportem a ošetřeními těla – např. Body Science Slim-
ming Wrap nebo GREEN PEEL® Body Energy, které můžete absolvovat u Vaší kosmetičky, se 
Vaše celulitida jistě zlepší. Pleť se zpevní a silueta Vašeho těla bude působit pevnějším a hladším 
dojmem. 

Body Science
Speciální produkty pro krásné křivky Vašeho těla

•	 podporují prokrvení a úbytek tuku 
•	 vyhlazují, zpevňují a zjemňují tkáň
•	 pomáhají zmírnit celulitidu 
•	 detoxikují a regenerují 

Body Science
Přivítejte novou řadu Body Science a dejte sbohem Vašim problematickým partiím! 

Vaše 

Dr. med. Christine Schrammek-Drusio
dermatoložka/alergoložka a expertka na anti-aging

s dcerou Christinou Drusio, lékařkou

www.dr-schrammek.cz

Všechny produkty jsou bez obsahu 
parabenů, minerálních olejů, emulgátorů 

obsahujících PEG nebo agresivních 
zahřívacích látek. Produkty neobsahují 

mikroplasty a jsou vyráběny v Německu 
pod vedením Dr. med. Christine 

Schrammek-Drusio a jejího vědeckého 
týmu.



SUPER BODY PEELING
Vyhlazující krémový peeling s enzymy a guaranou 
150 ml

Vysoce efektivní peeling je ideálním základem každé tělové péče. Díky 
účinné kombinaci mechanického a enzymatického peelingu odstraňuje 
nadbytečné šupinky a pleť je po aplikaci vnímavější k následné péči. Po-
kožka získává jemnější a hladší vzhled. Výtažky z guarany zároveň pokož-
ku oživují, regulují látkovou výměnu a podporují prokrvení.  

Obsahuje přírodní celulózové částice. Neobsahuje mikroplasty.  

CELLUCONTOUR BODY CREAM 
Masážní krémový gel s anticelulitidním složením 
200 ml

Pěstící krém je založen na inovativní kombinaci účin-
ných látek, které pomáhají zmírnit vnější projevy celu-
litidy. Krém působí proti tukovým polštářkům v proble-
matických partiích (stehna, hýždě, boky, břicho, paže) 
a dodává pokožce pevnější a hladší vzhled. Krémový 
gel nelepí a díky integrovanému masážnímu aplikátoru 
podporuje mechanickou stimulaci pokožky. 

Body Science
Přivítejte novou řadu Body Science a dejte sbohem Vašim problematickým partiím! 

SHAPE PERFECTION BODY OIL 
Aktivační tělový olej pro jemnou pleť 
150 ml

Hedvábný olej podporuje štíhlý vzhled pokožky a pečuje o hladký a vypnu-
tější povrch pleti. Složení s kombinací hodnotných pěstících olejů (např. os-
tropestřcový, sezamový a amarantový) je obohaceno o účinnou látku na zá-
kladě chilli a hořčičných výhonků. Dochází k aktivaci mikrocirkulace a látkové 
výměny. Olej lze snadno vmasírovat do pokožky – nelepí. 

Produkty
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Distributor: Revolution Hair s. r. o. 
Tel.: +420 775 775 140
E-mail: schrammek@revolutionhair.cz

www.dr-schrammek.cz
Najdete nás 
na facebooku
dr.schrammek.kosmetik.cz

Použití 

KROK 1 – PEELING: 
Super Body Peeling představuje první krok v ošetření, které optimálně připravuje pleť na 
následnou péči. Aplikujte 1x až 3x týdně na suchou pleť a provádějte peeling lehce navlh-
čenýma rukama. Následně peeling opláchněte. 

KROK 2 – PODPORA/AKTIVACE: 
Nanášejte Shape Perfection Body Oil každé ráno a večer na problematické partie. Aktivu-
jete tím mirkocirkulaci a podpoříte látkovou výměnu. 

KROK 3 – PÉČE/STIMULACE
Nanášejte CelluContour Body Cream každé ráno a večer na problematické partie a pomo-
cí integrovaného masážního aplikátoru jej vmasírujte do pokožky. Podpoříte tím prokrve-
ní a stimulujete látkovou výměnu. 

TIP: Účinek můžete zintenzivnit díky ošetření 
Body Science Slimming Wrap a GREEN PEEL® 

Body Energy. 

Ošetření Body Science Slimming Wrap kombinu-
je použití fólií se speciální masáží Body Science. 
Stimuluje látkovou výměnu, působí proti celuliti-
dě a redukuje tukovou tkáň. 

Jemné využití bylinné kúry v rámci ošetření Body 
Energy (výhradně u certifikovaných GREEN PEEL® 
kosmetiček) redukuje strie na pažích, stehnech a 
břichu. Dokáže vylepšit také vzhled povolené po-
kožky břicha a zmírnit celulitidu.  




