
INTELLIGENTE 
PRESTATIES. 

microneedling  

ontwikkeld en geperfectioneerd 
door Environ

Snelle resultaten door de krachtige  
lichaamsproducten van Environ te  
combineren met de Focus Care Skin  
Tech+ Cosmetic Body Roll-CIT®,  
ontwikkeld voor grotere zones,  
om meer van de krachtige ingrediënten  
te brengen daar waar de huid ze het  
meest nodig heeft.



Het gaat om meer vitamine A 

Het uitgebreide medische onderzoek van Dr. Des Fernandes op het vlak van vitamine A en 
huidherstel toonde aan dat deze essentiële huidnormaliserende vitamine de hoornlaag  
zodanig versterkte dat een nieuwe manier nodig was om meer vitamine A in de huid te krijgen 
om de voordelen te versterken en betere resultaten te verkrijgen.

Cosmetic Body Roll-CIT®  
van Environ voorziet de huid veilig en doeltreffend van tot 100 keer meer essentiële  
voedingsstoffen, precies daar waar de huid die het meest nodig heeft. De naaldjes met een 
lengte van 0,1 mm dringen alleen door in de bovenste beschermlaag, die geen zenuwuiteinden 
bevat. Daardoor is microneedling eenvoudig, pijnloos en veilig. Het komt de effectiviteit van 
de krachtige formules van Environ ten goede, doordat ze beter door de huid worden  
opgenomen.

Tri-Complex Contouring Cream

Ervaar de krachtige driedimensionale effecten op je lichaamscontouren die komaf  
maken met je sinaasappelhuid en geniet van een gladdere, stevigere look.
Tri-Complex Contouring Cream van het Body EssentiA® gamma is bestemd voor de onderkin, 
de bovenarmen, de buik, de billen, de dijen en de knieën.

Gebruik

STAP 1: Begin op een gereinigde huid.
STAP 2: Rol in een stervormig patroon. Oefen een lichte druk uit. Werk zone per zone af.
STAP 3: Gebruik vervolgens je Contouring Cream van Environ op de probleemzones van 
  het lichaam. Meng tenslotte Body Oil (Forte) en Derma-Lac Lotion in de hand  
  en masseer dit in de huid van heel het lichaam. 

BRENG BIJ EEN FOCUS-ON BODY PROFILE BEHANDELING VAN ENVIRON JE EIGEN BODY 
ROLL-CIT® MEE

• Je eigen Body Roll-CIT® kan eenvoudig worden geïntegreerd in de professionele  
 Focus-on Body Profile behandeling van Environ.

• Je skincare professional zal van de gelegenheid gebruik maken om je te informeren over  
 de beste gebruikswijze van de Body Roll-CIT®.

REINIG JE BODY ROLL-CIT® WEKELIJKS MET INSTRUMENT CLEANING SOLUTION

COSMETIC BODY ROLL-CIT®microneedling  

Gebruik

STAP 1: vul de houder tot aan de vullijn.
STAP 2: laat het instrument 10 minuten  
 weken en haal het eruit.
STAP 3: reinig het instrument grondig  
 met lauw, stromend water.

STAP 4: laat het drogen.
STAP 5: berg het veilig op in de  
 beschermende houder tot  
 het volgende gebruik.
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