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ΛΙΓΟΤΕΡΗ 

ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ
σ’ένα μήνα, με αποδείξεις

Η Ider παρουσιάζει τη νέα επαναστατική ίνα emana με μια σει-
ρά τριών προϊόντων που δίνουν νέο νόημα στη χρήση και τα απο-
τελέσματα που μπορεί κανείς να περιμένει από τη χρήση ενός 
απλού κατά τ’ άλλα καλσόν. 
Η νέα σειρά προϊόντων newage κατασκευασμένη εξ΄ ολοκλήρου 
με την νέα επαναστατική ίνα emana προσφέρει θεραπεία της κυτ-
ταρίτιδας χρησιμοποιώντας τη φυσική δύναμη των βιοενεργών 
μικροκρυστάλλων. Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κρατι-
κά εργαστήρια απέδειξαν μείωση του φαινομένου της κυτταρίτι-
δας κατά 11%, με τη χρήση επί  30 ημέρες για τουλάχιστον 6 ώρες 
ημερησίως, προϊόντων κατασκευασμένων με την ίνα emana. Και 
το κυριότερο, με κόστος λιγότερο από το μισό σε σχέση με άλλα 
ανταγωνιστικά προϊόντα φτιαγμένα με παρεμφερή νέα υλικά. 

Η λειτουργικότητα της ίνας Emana είναι βασισμένη στην εκπο-
μπή  μακρών υπέρυθρων ακτίνων από τους αόρατους με γυμνό 
μάτι μικροκρυστάλλους. 

Οι μακρές υπέρυθρες ακτίνες  
• Είναι αόρατες
•  Χαρακτηρίζονται από χαμηλή εκπομπή ενέργειας και χαμηλή 

διεισδυτικότητα στους ανθρώπινους ιστούς, χωρίς καθόλου 
παράπλευρες παρενέργειες. 

•  Αλληλεπιδρούν με τα μόρια νερού του ανθρώπινου σώματος 
που αντιπροσωπεύουν το 70% της συνολικής μάζας του σώμα-
τός μας. 

Αποτέλεσμα της εκπομπής μακρών υπέρυθρων ακτίνων είναι η 
διέγερση της μικροκυκλοφορίας η οποία επενεργεί στην απά-
λυνση και εξάλειψη των αντιαισθητικών όψεων της κυτταρίτι-
δας και στη λείανση του δέρματος, ενώ ταυτόχρονα τονώνει και 
συσφίγγει το δέρμα. 

Όψη κυτταρίτιδας πριν
τη θεραπεία 

Όψη του δέρματος μετά από 60 
ημέρες θεραπείας επί 6 ώρες 
ημερησίως.  
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Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α

Ενα καλσόν που συνδυάζει πολλές λειτουργίες ομορ-
φιάς, ευεξίας και ανακούφισης σ’ ένα προϊόν. Εξά-
λειψη της κυτταρίτιδας με τη χρήση της ίνας emana, 
απαλό μασάζ λόγω της ειδικής ανάγλυφης πλέξης της 
κυλότας και ξεκούραστα πόδια με τη χρήση τεχνολο-
γίας σταδιακής συμπίεσης (lycra leg care certified) 
στα κάτω άκρα.

Κωδ.: 232 New age 70
Χρωμ.: Μαύρο, Μέλον.
Μεγ.:  1, 2, 3, 4 

με βαμβακερό καβαλάκι 
Συσκ.: 3άδα

Εξάλειψη της κυτταρίτιδας  
με ταυτόχρονη ανόρθωση. 

Κωδ.: 3603 New age Slimmer
Χρωμ.: Nero, Nudo
Μεγ.: S, M, L, XL 
Συσκ.: 1 τμχ.

Ολα  τα οφέλη της ίνας emana 
σ΄ένα πρακτικό προϊόν κατάλ-
ληλο για πολλές χρήσεις. 

Κωδ.: 231 New age 30
Χρωμ.: Μαύρο, Daino, Μέλον.
Μεγ.: 1, 2, 3 με καβαλάκι, 4 διπλό καβάλο
Συσκ.: 3άδα
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