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Creëer nu alvast een beautiful ‘bikinibody’! 

Met het bikiniseizoen alweer in het vooruitzicht, ontluiken de bekende kopzorgen zoals cellulite, een 

verslapt decolleté, littekens en striae. Dit soort verschijnselen zijn niet in één dag ontstaan en zullen dus 

ook niet eenvoudig zomaar verdwijnen. Daarom is het verstandig om nú alvast te beginnen met een 

goede voorbereiding ten aanzien van het creëren van een mooie gladde, strakke en streepvrije 

lichaamshuid. 

De nieuwe formules tegen cellulite, littekens en striae en voor plaatselijke afslanking en versteviging van 

je borsten doen tegenwoordig veel meer dan je huid alleen maar strakker maken en onderhuidse 

vochtophopingen afvoeren. Zo zijn er slimme combinaties die in één keer meerdere effecten hebben… 

 
Op de foto: 

 

1: Somatoline Anti-Cellulite Kuur 

Deze kuur welke onderdeel is van een systeemverzorging van 4 nieuwe producten op de markt (een kuur 

voor je buik- en heupzone, een plaatselijk afslankende nachtkuur en een silhouetverbeterende bodygel), 

bestaat uit losse sachets met daarin een krachtige anti-cellulite formule op basis van de vetafbrekende 

werkstoffen Cafeïne, Adipoless en Edemine. Deze shockbehandeling pakt vetkussentjes aan en voorkomt 

volgens de fabrikant tevens op langere termijn de opslag van nieuw vet in je onderhuidse vetcellen. 

 

Meer informatie via http://www.somatoline.nl/ 

 

2: Lancaster Celluli-Breaker Tan Stimulator 

Een gebruind lichaam oogt sowieso al slanker en met deze unieke formule sla je drie vliegen in één klap! 

De lotion stimuleert een snellere bruining van je huid in de zon dankzij de melanine-stimulerende werkstof 

‘Meditan’. Het zogeheten ’Sunshape Complex’ van groene koffie én groene thee- extracten gaat 

tegelijkertijd de strijd aan met storende vetkussentjes én cellulite! Op deze manier kun je mooi bruinen 

slim combineren met het verkrijgen van een slanker silhouet en een gladdere lichaamshuid! 

 

3: Chanel Body Excellence Slim Gel Amincissant Anti-Cellulite 

Dit nieuwste bodyproduct uit de Body Excellence-lijn van Chanel pakt de drie belangrijkste oorzaken van 

cellulite aan dankzij de werking tegen vetcellen (dankzij de vetafbrekende werkstof Adipofit™), een 

vochtafdrijvend en doorbloedingsstimulerend effect (op basis van de ingekapselde werkstof escine oftewel 

Indische kastanje) en een verstevigende werking op de elastine en collagene vezels in je lichaamshuid 

(dankzij Purple Bengle PFA, het voor de Chanel Body Excellence befaamde ingrediënt) . 

 

4: Bio-Essence Celebrity ChoiceCellulite Treatment 

Deze hightech formule met een verkoelende sensatie op je huid, vermindert de zichtbaarheid van cellulite 

en verstevigt je lichaamscontouren. De formule bevat hiervoor Bio Mineral Essence (rijk aan proteïnen, 

enzymen en vitaminen) en Bio Energy Fluid (een rijke mineralenmix) in combinatie met de intensief 

vetafbrekende en huidverstevigende werkstof Xantalgosil C®. Het toegevoegde ingrediënt 

Hydroxyprolisilane C N®  herstelt de collagene vezels in je huid, hetgeen resulteert in een opvallend 

gladde huid zonder storende putjes! Direct vanaf de allereerste toepassing voelt dj lichaamshuid goed 

gehydrateerd, stevig en zacht aan. Na 4 weken (consequent!)gebruik is de verschijning van cellulite 

zichtbaar en voelbaar verminderd en is je huid aanzienlijk steviger en gladder! 

 

Meer informatie via http://www.bodywish.nl/ 

 

5: Sapropel Anti-Cellulite Moddermasker 

In de strijd tegen hardnekkige cellulite biedt SAPROWELL Wellness Producten een effectief kuurmasker 

voor je lichaam op basis van zwarte sapropel. Deze zwarte zoetwater modder wordt gewonnen uit de 

oudere geologische lagen van het Sudoblmeer in Rusland. Deze krachtige formule is speciaal 

geformuleerd om je lichaamshuid weer mooi glad te maken en te herstellen. Opgeslagen onderhuidse 

vetdepo’s worden hiermee op een effectieve wijze opgelost, je huid wordt steviger en gladder. Naast 

zwarte sapropel en de humusachtige zuren uit zoetwater modder bevat dit intensieve bodymasker tevens 

witte colloïdale klei. Deze unieke en zeer mineraalrijke kleisoort verbindt zich aan het overtollige water in 

je huid, waardoor deze krachtig wordt gedraineerd én ontgift. Het resultaat? Een opvallende vermindering 

van hardnekkige cellulite en een voelbaar en zichtbaar gladder huidoppervlak! 

 

Meer informatie via http://www.saprowell.nl/ 

 

6: Shiseido Body Creator Aromatic Bust Firming Complex 

Niet nieuw qua product op de markt, maar wel erg fijn is deze verstevigende formule voor je decolleté op 

basis van aromatherapie. Het functionele parfum op basis van onder andere theeroos, waterlelie, perzik 

en jasmijnbloesem werkt ontspannend op je zintuigen. De crème versterkt de veerkracht en stevigheid 

van je decolleté en herstelt de structuur van je huid dankzij een complex van zeealgen. De toegevoegde 

vitamine C vermindert een doffe uitstraling van je huid en zorgt voor een frisse en heldere uitstraling. 
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7: Bio-Essence Bust Firming Boosting Treatment 

De onlangs vernieuwde Bio-Essence Bust Firming Boosting Cream stimuleert de doorbloeding en 

aanvoer van zuurstof en daarmee ook een optimale stofwisseling in je borstweefsel. De geavanceerde 

formule bevat speciale voedingsstoffen en kruidenextracten alsmede het ‘Pueraria Mirifica Root extract’. 

Dit ingrediënt staat ook wel bekend als “de wortel van de jeugd”. Het is een plantaardige, 

borstvergrotende werkstof die op een natuurlijke en vooral veilige wijze min of meer hetzelfde effect heeft 

als oestrogenen in het vrouwelijk lichaam. Bij consequent gebruik zorgt deze unieke werkstof ervoor, dat 

het volume van je borsten zichtbaar én voelbaar toeneemt. Een donkere tepelhof krijgt een mooiere kleur 

en je borsten worden gelift zónder neveneffecten dankzij de natuurlijke ingrediënten. Het resultaat? 

Mooie, stevige borsten binnen 7 dagen en zichtbaar en voelbaar meer volume van de borsten na 28 

dagen gebruik! 

 

Meer informatie via http://www.bodywish.nl/ 

 

8: Bio-Oil, de internationale bestseller bij littekens en striae! 

Bio-Oil is internationaal het nummer één- product bij een succesvolle behandeling van huidstriemen, 

littekens en striae. Het is een huidolie met daarin het unieke ingrediënt PurCellin Oil™, dat zorgt voor een 

snelle opname van de olie tot daadwerkelijk diep ín je huidlagen waar de werkzame ingrediënten het 

hardst nodig zijn. De formule bevat tevens plantaardige oliën van Lavendel, Rozemarijn, Kamille en 

Calendula. Deze oliën hebben stuk voor stuk talloze positieve effecten voor je huid. Daarnaast werden 

aan de formule van Bio-Oil de vitaminen A en E toegevoegd. Het consequente en dagelijkse gebruik van 

Bio-Oil, reeds tijdens de eerste maanden van je zwangerschap helpt actief om de vorming van striae te 

voorkomen en houdt je huid soepel, veerkrachtig, gezond, weerbaar en gaaf. Voor vrouwen bij wie reeds 

striae is ontstaan, zal de dagelijkse verzorging met Bio-Oil reeds binnen afzienbare tijd (in de meeste 

gevallen al na 2 à 3 maanden) resulteren in een zichtbare vermindering van de ontsierende huidstriemen. 

 

Meer informatie via http://www.bio-oil.com/ 
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