
Bioslimming Bodywrap 

Bioslimming: het beste detox, afslank en anti-aging behandeling 

Het geheim van Bioslimming 

Binnen no time een megazachte, glanzende, getonifieerde en compactere huid. En zichtbare resultaten als verlies 

van vocht- en vetophopingen op de maagstreek, de onderbuik, op de billen en bovenbenen. Een steviger huid en een 

bevordering van de microcirculatie in het algemeen, wat bevordelijk is voor de aanmaak van collageen op de langere 

termijn. Afhankelijk van de lichamelijke situatie al na 1 tot na 6 behandelingen. 

Pakking met verschillende gels, geen zwachtels nodig 

Denk nu niet dat het een ouderwets inzwachtelen is, nee, Bioslimming is een methode waarbij je met verschillende 

gels die boordevol plantaardige stoffen (caffeīne, etherische oliën, algen extracten en thermische stoffen zowel 

warm als koud) zitten  stevig wordt ingemasseerd en in afwisseling mag ontspannen en ‘afzien’. 

Warm- en koudstimulatie 

Met dat laatste bedoelen we dat de laatste stap van de pakking bestaat uit een gel die ijs- en ijskoud wordt op je 

huid, nadat hij eerst heerlijk was verwarmd, en jij, terwijl je fijn ligt, kan wegdoezelen. Die ijskoude pakking zorgt 

voor de ultieme stimulatie van je celstofwisseling. Gelukkig duurt die sensatie maar tien minuten, maar het effect 

werkt nog zeker 24 uur door. Vanzelfsprekend ga je erna ook niet douchen. Je laat de stoffen de volgende twaalf uur 

mooi verder inwerken. 

 

De hoge concentratie van cafeïne 

Bioslimming heeft een hoge concentratie van cafeïne. De cafeïne heeft een sterk stimulerend effect op de 

stofwisseling, versnelt de bloedcirculatie en versnelt de vetverbranding. De vetverbrandingseigenschappen van 

cafeïne worden versterkt met algen extracten die in de Bioslimming formules worden gebruikt. 

Beiden thermisch effecten (warm en koud) en actieve ingrediënten 



Op unieke wijze gebruikt Bioslimming beide thermische componenten: warm en koud! Op deze wijze wordt de 

behandeling nog intensiever. Dit betekent dat de ingrediënten de huid dieper doordringen, de plaatselijke 

doorbloeding verhoogt en de lymfedrainage wordt gestimuleerd. Bioslimming geeft de huid de souplesse en vitaliteit 

terug. 

 

Wetenschappelijk bewijs 

Bioslimming is de enige body wrap waarvan  wetenschappelijk bewezen is dat het echt werkt na de eerste 

behandeling! http://www.bioslimming.com/clinical_study.html 

 

Bioslimming  heeft krachtige cosmetische, maar ook genezende effecten: het is ideaal voor een klant die moeite 

heeft om af te vallen en vetten te verbranden, worstelt met een trage spijsvertering of opgeblazen gevoel, een niet 

optimaal werkend lymfe-systeem en last van cellulite of striae. 

  

Bioslimming – de oplossing voor cellulite 

Bioslimming richt zich op de 3 elementen van cellulite: 

• het collageen 

• verminderen van vet (ophopingen) 

• verbetering van de bloedcirculatie 

Bioslimming verhoogt de bloedsomloop door de warme component in Active Slim Gel en Active Slim Crème. Deze 

crème en gel breken de vetten af en verzachten de huid. De toepassing van Ultra Slim Effect helpt ontstekingen te 

verminderen, vocht af te voeren en doorbloeding te verhogen. Deze factor is zeer belangrijk omdat cellulite zich 

meestal ophoopt in gebieden waar de doorbloeding slecht is! Bioslimming geeft de huid een gladder structuur en 

verhoogt de circulatie bij de perifere gebieden. De cellulite zal binnen 1-2 weken verminderen door de krachtige 

werkende stoffen. 

http://www.bioslimming.com/clinical_study.html
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Etherische oliën en plantenextracten 

Etherische oliën hebben een kleine molecule. Vanwege hun kleine omvang en snelheid en lipide-achtige 

eigenschappen, kunnen ze de tweede huidlaag binnen komen. De etherische oliën die worden gebruikt in onze 

formules hebben de onderstaande eigenschappen: 

• Reduceren van giftige- en andere afvalstoffen in het lichaam 

• Verbeteren van van de bloedcirculatie 

• Versnellen vet verbranding en verzachten de huid 

• Stimuleren van de lymfe 

• Ontgiften van de huid 

• Vochtafvoer 

 


