
VOLUME
Geeft volume en modelleert 
de contouren van de borsten, 
waardoor ze voller en ronder 
worden en een betere vorm 
krijgen.

VERSTEVIGING
Door het verstevigen van het 
huidweefsel wordt geleidelijk de 
stevigheid en soepelheid van de 
borsten hersteld. 

ELASTICITEIT
Geeft spankracht en stevigheid 
aan de weefsels met een direct 
zichtbaar elastisch en glad effect.

All in one
FormulA

Borst gel met 
drievoudige werking 

Targeted strategy.
Demonstrated results.



Volufiline®
Plantenextract uit de wortels van een 

Aziatische plant. Stimuleert een speciaal 

eiwit (adipophilin) die een opeenstapeling van 

lipiden in de vetcellen bevordert, waardoor het 

volume van de onderhuidse vetlaag verhoogt.

Proteasyl®
Complex van plantaardige oorsprong, bestrijdt 

de achteruitgang van de elastische vezels 

van de huid en stimuleert hun natuurlijke 

verjonging, waardoor de huid steviger en 

compacter wordt.

Christe Marin / Zee Venkel
Extract met antioxiderende, verstevigende en 

herstellende eigenschappen. Heeft een liftend 

effect door versterking van het bindweefsel in 

de huid.

Grotere en soepelere borsten zijn nu een 
optie zonder een toevlucht te nemen tot een 
operatie dankzij deze nieuwe, zeer effectieve 
borst verstevigende gel. Met de frisse textuur 
en snel absorberende eigenschappen, 
herstelt en onderhoudt de gel de schoonheid 

van de borsten.

Ideaal voor vrouwen die op zoek zijn naar een 
behandeling die een direct zichtbaar elastisch 
effect heeft en tegelijkertijd de weefsels 
versterkt en de tekenen van huidveroudering 
bestrijdt.

GeBruiK
Elke ochtend de breast firming gel zachtjes 
masseren met cirkelvormige bewegingen van 
onder de borst tot aan de nek.

PIroCHE CoSMéTIquES

innovatieve functionele 
ingrediënten

STrenGe DermAToloGiSCHe TeSTS Die Door PreSTiGieuZe lABorAToriA 
ZiJn uiTGeVoerD, HeBBen De eFFeCTiViTeiT VAn De BreAST FriminG Gel 
AAnGeToonD. Ze benadrukken verbeteringen in de elasticiteit van de huid maatstaven 
na slechts 4 weken van toepassing. Met name een aanzienlijke toename van de 
spankracht en een totale verbetering van de huidelasticiteit werd gevonden.

150 ml

Breast firming gel

New


