CLASSIC ELITE

CENTIMETERVERLIES INNOVATIE
Classic Elite is de nieuwe, geavanceerde en volledig unieke
®
die de klassieke
behandeling van Universal Contour Wrap
centimeterverliesbehandeling combineert met spierversteviging en shaping
in één enkele behandeling. Classic Elite biedt dezelfde garanties als UCW
Classic met extra voordelen.
Dankzij het nieuwe “UCW Chrysalis” toestel, die elektrische spierstimulatie
combineert met thermische warmte, biedt de Classic Elite behandeling
verbeterd centimeterverlies in een kortere tijd. Hierdoor stijgt de rendabiliteit per
behandeling en heeft men tevens meer tijd over voor andere klanten.
Voor verdere uitleg over hoe Chrysalis werkt, gelieve deze pagina om te draaien.
Details per behandeling.
Originele Classic behandeling: € 85 (60 à 120 minuten in totaal).
Classic Elite behandeling: € 100 (35 à 90 minuten in totaal).
Aankoopprijzen:
Chrysalis : € 2850 excl. BTW.
Bij aankoop van de Chrysalis samen met Classic opstart ontvangt u gratis de
Verkoopsdisplay van UCW.

HOE WERKT
HET?…
Vooraleer u uw Klant inwikkelt met de
voorgedrenkte Classic kleibandages
brengt u de electrostimulatiebanden
aan rond de taille, buik en dijen. Nadien
wikkelt u uw klant in, om ze vervolgens
in de Chrysalis verwarmdeken
gedurende 35 minuten de intense
en relaxerende behandeling te laten
ondergaan.
De warmte ontspant het lichaam en
opent de huidporiën; hierdoor onttrekt
de Classic klei de toxines sneller en
stimuleert het de bloedcirculatie.
Deze effecten zorgen voor een beter
zuurstofverbruik van het weefsel en
stimuleren de lymfatische uitwisselingen
waardoor het ontgiftingsproces stijgt.
Deze warmte in combinatie met
electrische spierstimulatie versnellen het
ontgiftingsproces naar de helft van de
normale behandeltijd. Hierdoor verkrijgen
we een sneller centimeterverlies en een
meer ontspannende behandeling.

Uw klant kan kiezen uit drie verschillende
spierstimulatieprogramma’s afhankelijk
van haar vereisten. Elk programma omvat
drie fases; opwarming, spierstimulatie en
afkoeling. Op deze manier voorkomen we
de opstapeling van melkzuur.
Versteviging
Een intens programma, ideaal voor
spierversteviging en shaping van de
verslapte zones.
Shaping
Goed voor het modeleren en hervormen
van binnen- en buitendijen, alsook
voor- en achterzijde van de dijen. Dit
programma kan ook gecombineerd
worden met het Cellulitis programma.
Cellulitis
Vermindert cellulitis op de meest
kritische zones door de lokale
bloedcirculatie en celuitwisseling te
verhogen.

Voor meer informatie over de Classic Elite of andere Universal Contour Wrap®
behandelingen, gelieve contact op te nemen met ons team op 02 266 86 80.

Het UCW Classic Apres Care
gamma is een resultaat gedreven
productengamma, ontwikkeld ter
aanvulling van de professionele
Universal Contour Wrap® Classic
behandeling.
De beste ingrediënten voor dit
gamma zijn zorgvuldig uitgekozen
om het resultaat van de professionele
centimeterverliesbehandeling te
maximaliseren.
Het Apres Care gamma werd
ontworpen om er aantrekkelijk uit te
zien, dank zij een gezonde, stevige,
zachte en verjongde huid.
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Dankzij de opvallende display en het
ondersteunend promotiemateriaal,
zoals klantenkaarten en stempels,
zal het “Apres Care” gamma u
extra opbrengsten bezorgen bij elke
behandeling. Bovendien zijn deze
producten ideaal te gebruiken tussen
twee wraps door.
Alle producten uit de gamma zijn
parabenen vrij. Gelieve dit blad om
te draaien voor verdere details per
product.

EXFOLIATION
SCRUB 250g
Voor of tussen twee wraps in, kan uw klant haar
centimeterverlies verhogen door de dode huidcellen te
verwijderen met deze zeewier-scrub. Hierdoor verkrijgen
we een frisse en zachte huid. De zachte en voedende
olie van zonnebloemen vermindert het vochtverlies,
beschermt en verzacht de huid. Rijk aan Omega-6
vetzuren en Vitamine E, zorgt dit product voor een
beschermende en zachte huidbarrière die de zuurtegraad
herstelt en zo de kans op huidinfecties vermindert.

DETOXIFYING
SHOWER GEL 200ml
Het sleutelingrediënt voor ontgifting in deze verfrissende en
herstellende douche gel is “Blaaswier” – een bruin zeewier die
de huid helpt te ontgiften en haar terug in balans brengt. Het
toegevoegde “Ierse mos” staat gekend voor zijn diepreinigende
kwaliteiten, rijk aan polysachariden, proteïnen, mineralen, jodium en
zwavel. Zwavel is al lang gekend voor zijn helende eigenschappen,
de afgeleide palm glycerine zorgt in deze formule voor een
krachtige vochtinbrengende factor. Hierdoor verkrijgen we een
goed gehydrateerde huid met een gebalanceerde pH.

FIRMING
LOTION 200ml
Deze dynamische verstevigende lotion is een perfect
complementair product voor dagelijks gebruik vanaf de 3de dag
na haar Classic behandeling. Het bevat PEPHA® - TIGHT; een
op algen gebaseerde huidversteviger. Deze vormt een dunne
laag op het huidoppervlak en zorgt voor een instant merkbaar
strakker en verstevigend effect. Als bijkomend voordeel zorgt
deze werkstof voor een vermindering van de aantasting van de
huidcellen veroorzaakt door huidveroudering. Hierdoor helpen we
de huid haar jonge en stevige textuur te behouden. Bijkomende
werkstoffen zoals Natrium Hyaluronaat zijn uitstekende huid
voeders en beschermers alsook de extracten Olijfolie voeden de
huid zonder het gebruik van siliconen. Bijkomende werkstoffen zoals
Shea Butter, met zijn natuurlijk zonnefilters en hoge concentraties
aan Vitamine A, E en F bezorgen u een zijde zachte huid.

