O Novo ClearCell Max® é o resultado da tecnologia mais avançada no desenvolvimento de um
produto de nova geração especialmente formulado para a celulite instalada de intensidade mais
avançada. Efeito 2 em 1! Com bioflavonóides venoactivos que activam a microcirculação e
combatem a acumulação de gorduras e efeito slim perda de peso. Fórmula em cápsulas softgel
de origem totalmente natural, alto grau de pureza de concentrados e seguros, atuando em perfeita
sinergia. ClearCell Max® é um suplemento alimentar.

A quem se destina?
Pessoas com celulite mais avançada; e pessoas com retenção de líquidos, pessoas com
pernas pesadas e inchadas.

Quando usar?
A acção reforçada de ClearCell Max® baseia-se na sua fórmula avançada única que
permite uma libertação controlada ao longo do dia dos seus ingredientes bioativos de
origem vegetal.
A acção do óleo de borragem é crucial na medida em que permite evitar o excesso de
retenção de líquidos e a acumulação de gordura, melhorando a elasticidade da pele. Os
componentes do óleo de borragem desempenham um papel fundamental nos processos
de regeneração celular, contribuindo para a saúde da pele. Promove o fortalecimento da
barreira da pele evitando a perda transepidérmica de água, contribuindo para uma
hidratação e flexibilidade adequadas. O óleo de peixe contêm ácidos gordos insaturados
Ómega-3, e contribui eficazmente para a melhoria da estrutura e função da pele.
O extrato de centelha asiática, o extracto seco de algas castanhas contém bioflavonóides
venoactivos contidos em ClearCell Max® contribuem para uma melhoria na
microcirculação, melhorando o fluxo sanguíneo e a diminuição das pernas inchadas.
Além destes ingredientes o extrato seco de sementes de uva têm igualmente uma
importante acção antioxidante, que protege os tecidos dos radicais livres, reduzindo o
aparecimento da celulite.
ClearCell Max® tem acção clinicamente testada:





Redução das medidas das coxas e ancas;
Melhor drenagem dos tecidos subcutâneos;
Redução da espessura dos tecidos adiposos subcutâneos;
Melhora da microcirculação cutânea;



Significativa atividade protetora contra os radicais livres.

Com ClearCell Max®, obtenha resultados visíveis e comprovados na redução da
celulite mais instalada e na diminuição do volume, medidas e espessura dos tecidos
adiposos de coxas e ancas e na redução do aspeto casca de laranja, para uma pele mais
firme e lisa.

Composição

Ingredientes
Óleo de Peixe 18/12 (EPA/DHA)
Incluindo: EPA (ácido eicosapentaenóico)
DHA (ácido docosahexaenoico)
Óleo de Borragem
Extrato Seco de Centelha Asiática
Extrato Seco de Sementes de Uva
Extrato Seco de Algas Castanhas
Com o teor de Iodo

DDR
(1 Cápsula)
250 mg
45 mg
30 mg
200 mg
100mg
100 mg
20 mg
15 ug

% DDR*

10%

Apresentação
30 Cápsulas softgel.

Saber mais
A celulite não é toda igual e a constante investigação permite oferecer agora uma
resposta específica a cada tipo de celulite para a obtenção dos melhores resultados.
Como se forma a celulite?
A celulite forma-se através da modificação do tecido subcutâneo que, devido à retenção
de líquidos e de toxinas, favorece o aparecimento de nódulos adiposos que provocam
essa alteração inestética conhecida por “pele de casca de laranja”, que pode ser tanto
mais visível quanto maior for o grau de intensidade do fenómeno.
Como se ataca a celulite?
A celulite não é toda igual e a sua origem encontra-se em profundidade ao nível dos
tecidos subcutâneos. Assim, uma resposta específica a cada tipo de celulite e uma acção
em profundidade de dentro para fora são importantes para a obtenção dos melhores
resultados. A celulite também é melhor combatida com uma correta alimentação e
algum exercício físico.

Fórmula especialmente dirigida para os casos mais avançados de celulite:



Reforço em alguns dos ingredientes;
Novos ingredientes específicos para os estadios mais avançados.

Cápsula softgel com alto poder absorção para uma maior eficácia!
Suplemento alimentar: Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como
substitutos de uma alimentação equilibrada e variada.

Instruções
Tomar 1 a 2 cápsulas softgel por dia, uma ao pequeno-almoço e outra à tarde, durante 8
a 23 semanas. Os resultados começarão a ser visíveis a partir da 4ª semana. Pode ser
prolongado ou repetido ao longo do ano.

