CELLULITE CONTROL®
BODY SMOOTHING CREME

Cellulite Control®
-

Yağı hedefler
Yağı parçalar
Yeni yağ depolarının oluşumunu engeller
Hücrenin metabolizmasını arttırır

Normal Cilt

Selülit

Cellulite Control®

Cellulite Control®, selülit görünümünü azalttığı ve önlediği klinik olarak kanıtlanmıştır. Yenilikçi bu
formül karışımı, oluşmuş selülit görünümünü azaltmak ve daha sıkı görünüm sağlamak için 24
saat boyunca çalışmaktadır. Cildin daha pürüzsüz ve aynı zamanda kalçaların daha ince
görünmesini sağlar.
ENDİKASYON:
Selülit / lipoliz sonrası

Cellulite Control®

1. 7/24 Selülit oluşumunu kontrol altına alır
Topikal selülit tedavisinde yenilikçi yaklaşım.

2. Kanıtlanmış sonuçlar
Selülitin belirtilerini ve görünümünü azalttığına dair bağımsız klinik
çalışması yapılmıştır.
3. Hasta memnuniyeti
Selülitin belirtilerini ve görünümünü azalttığına dair hastalar geribildirimde
bulunmuştur.

7 /24
Selülit Kontrol

Cellulite Control®
7/24 ETKİ

Yenilikçi formülasyonu ve son üretim teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş olan Cellulite Control®, gece ve gündüz etki
sağlamaktadır.

Karaguana
ekstresi

Cildin dokusunu ve
selülit görünümünü
iyileştirir.

Kafein,
Koenzyme
A ve
Karnitin

Plankton
ekstresi

Hücre ve doku
Metabolizmayı arttırır.
metabolizmasını
hızlandırarak
kas tonusunu geliştirir.

Fosfatidilkolin

Metilsilanol
karboksimetil
teofilin aljinat

Sakarit
izomerat

Yağı parçalayan
enzimleri regüle eder.

Mikrodolaşımı arttırır
ve cildin kontürünü
iyileştirir.

Geceleri oluşan yeni
yağ birikimlerini
azaltır.

Suyu hapseden ince
Yağ hücrelerinde
Yağ dokusunun yağ
Yağ hücrelerinin zarını
nemlendirici tabaka bulunan adiponektin asitlerine dönüşmesini
kırarak, yağların
oluşturarak, anında
hormonunun
hızlandır, vücut
parçalanmasını ve
sıkılaşma etkisi yaratır.
salınımını
tarafından yağ
emülsifiye olmasını
yükselterek, kas dokusunun yakılmasını sağlar. Bu mekanizma,
hücrelerinde
teşvik eder ve enerjiye
yağı tahrip eden
bulunan
dönüşmesini sağlar.
enzimlerin salınımı
mitokondrilerin
sayesinde
aktivitelerini
gerçekleşmektir.
hızlandırır.

Yağın depolanmasına
neden olan
lipoprotein lipaz
enzimini engelleyerek,
yağın parçalanmasını
sağlayarak
depolanmasını azaltır.
Böylelikle büyük olan
yağ hücrelerinin
azalmasına neden
olur.

Geceleri çalışarak,
noktürin seviyelerini
azaltır ve yeni yağ
depolarının
oluşumunu
engellemek için
vücudun sirkadiyen
ritimlerini dengeler.

Cellulite Control®
KANITLANMIŞ SONUÇLAR

SELÜLİT GÖRÜNÜMÜNÜN İYİLEŞMESİ
Cellulite Control®, 8 hafta kullanım sonrası, selülitin görünümünü iyileştirdiği klinik skorlama ve volüm kaybı ölçümü ile
gözlemlenmiştir.
1- Klinik skorlama
Klinik değerlendirmeler, Nurnberger-Muller Rating Scale sınıflandırma sistemine göre yapılmıştır. Tüm hastalar, evre 2 veya 3
selülite sahiptiler.
8 hafta kullanım sonrası, hastaların %68’inde selülit skorların istatistiksel olarak anlamlı azaldığı gözlemlenmiştir.¹

¹ 22 hasta ile yapılan bağımsız 3 aşamalı klinik çalışmada, selülit görünümünün azalmasında
potansiyel etkisi olan Cellulite Control® ’un değerlendirilmesi yapılmıştır. Hastalar 56 gün düzenli
bir şekilde Cellulite Control® ’u günde 2 defa uyguladılar. 28 ve 56’ncı günlerde hastalar
değerlendirilmiştir.

Cellulite Control®
KANITLANMIŞ SONUÇLAR

2- Volüm kaybı
Cildin kabarma ölçüleri, stadiometre ve Antera 3D®’in depresyon moduyla elde edilmiş görüntüler sayesinde
değerlendirilmiştir.
8 hafta kullanım sonrası, istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde cildin kabarmalarının azaldığı, hastaların %59’unda
gözlemlenmiştir ve maksimum azalma %97’ye kadar ulaşmıştır.¹

Açık renkli kısımlarda, kabarmaların derinliği daha azdır.
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MİKRODOLAŞIMIN AKTİVASYONU

4 hafta kullanım sonrası Cellulite Control®’ün, ciltte mikrodolaşımı arttırdığı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde görülmüştür.
Kızılötesi Termografi (Infrared Termography)
Cildin ısısının azaldığını ve/veya dengelendiğini kanıtlamak için, termal kamera ile değerlendirme yapılmıştır.
4 hafta kullanım sonrası, hastalarının %86’sında, cildin ıssısının arttığı istatistiksel olarak kanıtlanmıştır.

Eşit olmayan yağ birikimi, cildin ısı dağılımının düzensiz
olduğunu gösterir.
Cildin ısı dağılımı ne kadar eşit olursa o kadar
mikrodolaşımının arttığını ve eşit olmayan yağ birikiminin
azaldığını gösterir.

Cildin ısı dağılımı daha homojen ve kimi bölgelerde azalma olduğu gözlemlenmiştir.

Cellulite Control®
HASTA MEMNUNİYETİ

8 hafta kullanım sonrası, selülitin görünümünde ve belirtilerinin azalmasında potansiyel etkisi olan Cellulite Control® ’un
değerlendirilmesi yapılmıştır.

Hastaların

Hastaların

Hastaların

%81’i

%77’si

%77’si

Cildin daha yumuşak olduğunu
bildirdiler

Selülitin ve cildin yüzeydeki
pürüzlerin azaldığını, ayrıca
kalçaların sıkılaştığını
gözlemlediler.

4 hafta kullanım sonrası

8 hafta kullanım sonrası

8 hafta kullanım sonrası
uygulamaya devam etmek
istediklerini bildirdiler.

