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fenomenaal afslank systeem
Gefeliciteerd!
U hebt de eerste stap gezet op weg naar een plattere buik. Dankzij het
Tummy Tuck® -afslanksysteem ziet u er direct slanker uit. Toch werkt het
anders dan andere afslankkleding. Tummy Tuck® zorgt er namelijk voor
dat het hele gebied rond uw buik slanker wordt. En het mooiste is dat
het u slechts twee keer per dag 10 minuten kost, gewoon bij u thuis. Het
geheim? De Tummy Tuck® -band
verhoogt de thermische energie
rond uw buik, samen met
de speciaal samengestelde
Thermal Accelerator™-crème
en 2 minuten Tummy Tuck® oefeningen voor een strakkere
buik die u staand kunt uitvoeren.
Deze drie onderdelen vormen
samen een systeem waarmee de
omvang van het hele gedeelte rond
uw buik geleidelijk afneemt. En
in combinatie met oefeningen en
gezonde voeding zijn de resultaten
echt verbluffend! Als u oefeningen
doet en gezond eet, bereikt u
in combinatie met het Tummy
Tuck® -systeem sneller resultaat.
Uw buikvet vermindert dan
twee keer zo snel als wanneer
u alleen op uw voeding let

en uw oefeningen doet. Ja, u leest het goed: twee keer zo snel!Andere
afslankkleding mag dan misschien een slankmakend effect hebben, maar
zodra u die uittrekt zijn de vetrollen er nog steeds. Met het Tummy Tuck�systeem ziet u er niet alleen direct slanker uit, elke keer als u het gebruikt,
wordt uw buik ook daadwerkelijk steeds platter!

U bepaalt zelf u hoe het gebruikt.

Direct
U ziet er direct slanker uit als
u het draagt.

Lifestyle
Geen extra dieet.
Geen extra oefeningen.

Oefeningen
In combinatie met oefeningen
bereikt u sneller resultaat.
LET OP: raadpleeg altijd uw arts voordat u begint met een oefenprogramma. De Thermal Accelerator-crème is uitsluitend bedoeld voor uitwendig gebruik. Buiten het bereik
van kinderen houden. Niet gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Vermijd
contact met de ogen. Niet gebruiken als u gevoelig bent voor een van de bestanddelen.
Gebruik de Thermal Accelerator-crème en/of de Tummy Tuck-band niet als er door het
gebruik van deze producten irritatie optreedt.

Zo werkt het Tummy Tuck afslanksysteem
Pas het Tummy Tuck®-systeem dagelijks toe, twee keer per dag. Doe dit bij
voorkeur één keer ’s ochtends, aan het begin van de dag, en één keer later
op de dag. U volgt gewoon deze 4 eenvoudige stappen:
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1. Thermal Accelerator-crème aanbrengen.

Breng een kleine hoeveelheid Thermal Accelerator-crème,
ongeveer ter grootte van een kleine knikker, aan op uw buik.
Verdeel de crème gelijkmatig over uw hele buik en de vetrollen
aan de zijkanten. Laat de crème een
minuut intrekken. Was na het aanbrengen
uw handen, zodat u de crème niet per
ongeluk in uw ogen wrijft. Een tube van
170 ml is voldoende voor 60 behandelingen.
Bij 2 behandelingen per dag doet u met één
tube dus 30 dagen.
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2 .De Tummy Tuck-band omdoen.
Doe de Tummy Tuck-band om. De geribbelde stof moet uw
buik bedekken, het ovale gedeelte bevindt zich dan aan de
achterzijde. Het dikkere gedeelte is de bovenkant, dit moet zich
net onder uw borst bevinden. De Tummy Tuck-band moet strak
genoeg om uw buik zitten om u meteen een slanke uitstraling
te geven, maar niet zo strak dat het niet prettig aanvoelt. Merkt
u dat de band niet prettig zit, doe hem dan af en kies een maat
groter.
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3. Twee minuten oefeningen voor een strakkere

Aan de hand van de instructies op de dvd doet u gedurende 2
minuten de Tummy Tuck-oefeningen voor een strakkere buik.
Zodra u de methode onder de knie hebt, kunt u de dvd blijven
volgen of de oefeningen op eigen gelegenheid uitvoeren. U
kunt deze oefeningen voor een strakkere buik staand of zittend
uitvoeren, maar u kunt er ook voor
kiezen om 2 minuten crunches op
de grond te doen. Het is belangrijk
dat u 2 minuten buikspieroefeningen
doet: dit helpt het thermische effect van
het Tummy Tuck-systeem te activeren.
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4. De band nog 8 minuten omhouden.
Houd de band vervolgens nog 8 minuten om. U kunt
de band na het programma van 10 minuten afdoen,
of u houdt hem om onder uw kleding vanwege het
slankmakende effect. Was uw buikzone niet gedurende
minimaal 2 uur na het aanbrengen van de Thermal Acceleratorcrème..

Voer het hierboven beschreven 10 minuten durende Tummy Tuck®programma twee keer per dag uit. U kunt één sessie van 10 minuten het
beste doen aan het begin van de dag, na het opstaan. De tweede set voert
u in de loop van de dag of de avond uit. Twee keer per dag 10 minuten is
voldoende.

U kunt zelf bepalen of u de band langer wilt dragen, bijvoorbeeld onder uw
kleding vanwege het slankmakende effect. Tijdens het uitvoeren van de
oefeningen hoeft u de Tummy Tuck® -band niet te dragen. Het belangrijkste is
dat u het complete 10 minuten durende Tummy Tuck® -programma twee keer
per dag uitvoert, dus inclusief de Thermal Accelerator™-crème en de Tummy
Tuck® -oefeningen voor een strakkere buik.

DROGEN

WASSEN

Onderhoud van de Tummy Tuck-band
Was de band met de hand of in de machine op
een FIJNWAS-programma met KOUD water.

Tt
30° C

Laat de band aan de lucht drogen. NIET DROGEN
IN DE DROOGTROMMEL: hierdoor kunnen de
vezels krimpen en slijten. Niet strijken.
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Lifestyle en combinatie met oefeningen
Voor het Tummy Tuck® -systeem hoeft u uw levensstijl niet aan te passen. Wilt
u sneller resultaten bereiken? Combineer de Tummy Tuck dan met een gezond
eetpatroon en een oefenprogramma, zodat uw buikvet nog sneller verbrandt.
Als hulp bij het volgen van een effectief eetpatroon plus oefenprogramma vindt
u verderop in deze brochure een schat aan informatie op
basis van recent onderzoek. U kunt ervoor kiezen
om te werk te gaan volgens een of meer manieren
die in deze brochure worden beschreven. Daarbij
geldt uiteraard dat hoe meer u doet,
hoe beter uw resultaten zijn.
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Raadpleeg altijd uw arts voordat u begint met een oefenprogramma. Niet geschikt voor
kinderen of zwangere vrouwen. De bedenkers, producenten, partners en distributeurs van dit
programma aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade als gevolg van
dit oefenprogramma en de bijbehorende instructies.

