
CELLULITE
ATTACK

BOTTEGA D I  LUNGAVITA 'S

BYE,  BYE  PUTJES,  BOBBELS EN KUILTJES

OP BUIK ,  BENEN EN B ILLEN

SUPERDREN 3D CELLULITE 



CELLULITE
Symptomen & Oorzaak

HOE KOM JE  AAN D IE  PUTJES ,  HOBBELS ,  BOBBELS  EN

KU ILT JES  OP JE  ARMEN,  BENEN,  BU IK  EN  B I L LEN?

Een toename van het aantal vetcellen in je onderhuidse

bindweefsel veroorzaakt een vernauwing van je bloedvaten met

als gevolg een verminderde bloedcirculatie.

Een verminderde onderhuidse bloedcirculatie zorgt ervoor dat er

minder voedingsstoffen worden aangevoerd en minder afval-

stoffen (vet en vocht) worden afgevoerd.  

Als gevolg van de verslechterde afvoer ontstaan er onderhuidse

ophopingen van afvalstoffen tussen de vetcellen.  

Door de opgehoopte afvalstoffen kan vocht niet langer gelijkmatig

over het huidoppervlak worden verdeeld en verhardt je bind-

weefsel waardoor je huid er niet meer egaal uitziet

De gebrekkige vochthuishouding en ophopingen van vet, vocht,

voedings- & afvalstoffen maken je bloedcirculatie nóg slechter.

Je krijgt een bobbelige en soms gevoelige huid die bovendien

putjes en kuiltjes vertoont (de bekende sinaasappelhuid). 
 

Je bent nu in een vicieuze cirkel aangekomen ☹

Tijd voor een doorbraak!

www.stepstones-health.nl



SUPERDREN 3D
Cellulite Attack

COMPLETE  METHODE OM JE  HU ID  TE  RE IN IGEN,

GLADDER TE  MAKEN EN TE  VERSTEVIGEN

Superdren 3D Cellulite met Redux GC van Bottega di LungaVita

(Bergamo - Italië) gaat je helpen. 

Superdren is een revolutie in lichaamsverzorging door de

wetenschappelijke benadering van cellulite en het gebruik van

100% natuurlijke stoffen voor de behandeling. 
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3D BEHANDELING
ZUIVEREN - REINIGEN - AFVOEREN

 
Superdren 3D Cellulite, met het gepatenteerde Redux GC, reinigt je

huid, vermindert de hoeveelheid vet en afvalstoffen en zorgt er ook

voor dat deze op natuurlijke wijze worden afgevoerd.
 

Superdren 3D Cellulite producten kunnen afzonderlijk maar nog

beter, in combinatie met elkaar worden gebruikt. 
 

Er zijn complete kuren voor de verschillende stadia van cellulite en

natuurlijk kun je zelf jouw behandeling samenstellen op basis van de

verschillende producten. 
 

Alle producten zijn klinisch getest en 100% natuurlijk!

 

ZUIVEREN VAN JE  HU ID  -  OPLOSSEN VAN VETTEN

AFVOEREN VAN VOCHT EN AFVALSTOFFEN

Kies jouw behandeling
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SUPERDREN 3D 
ZUIVEREN VAN JE HUID

ACTIVE OIL

Deze heerlijk ruikende olie gebruik je op je benen,

armen, billen en/of buik. De afvoer van afvalstoffen

en vocht wordt gestimuleerd. De doorbloeding van je

huid schiet omhoog en al snel kleurt je velletje roze

tot rood! Vandaar dat je deze olie het beste ‘s-

avonds aanbrengt. Het resultaat is een gladdere,

elastischere en zichtbaar stevigere huid. Tip: gebruik

deze olie samen met de siliconen body cups voor

dubbel resultaat. 100 ml.

 

AHAS CREAM

De AHAS body crème is een bijna slagroom-achtige

en zalig ruikende en snel intrekkende crème die

heerlijk aanvoelt op je huid en tegelijkertijd de aanval

op cellulite inzet. AHA's zijn zuren die diep in je huid

dringen waardoor de ingrediënten beter hun werk

kunnen doen. Je huid voelt als snel gladder en zachter

aan! Je kunt deze crème elke dag gebruiken! 250 ml.

 

NIGHT TIME CONCENTRATE

Voorzichtig de ampul ‘breken’ en het serum voor het

slapen gaan op de te behandelen zone(s) aanbrengen

en licht inmasseren. Het serum werkt vochtafdrijvend

en stimuleert de vetverbranding. De Ginko Biloba

stimuleert ook nog de doorbloeiding. Je krijgt een

gladdere huid terwijl je slaapt. 14 capsules.

 
AHAS Cream en de Night Time Concentrate versterken elkaar en geven zeer snel resultaat. Breng

ongeveer een half uur voor het slapen gaan de AHAS cream aan op de behandelzones. De creme zal

de huid ‘exfoliëren’ (je poriën enigszins openen). Na ongeveer een half uur 1 capsule Night Time

Concentrate openen en de inhoud verdelen en inmasseren op dezelfde zones.  Sleep well.
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SUPERDREN 3D 
OPLOSSEN VAN VETTEN

REMODDELLING MUD

Twee tot drie maal per week aanbrengen op je

armen, benen, billen en buik, vervolgens omwikkelen

met huishoudfolie en na ca. 15 à 20 minuten

‘afschrapen’ en afspoelen (douchen). De groene klei

en extracten uit zeewieren activeren de micro-

circulatie van je huid en de afvoer van afvalstoffen.

Je huid zal lekker rozerood kleuren en superzacht

aanvoelen. 400 ml.

 
ANTI-WATER CRIOGEL 

Lekker koud! Elke ochtend na het douchen aanbrengen

op de te behandelen zone’s. Het verbetert de door-

bloeding en de vochthuishouding van je huid. Criogel

werkt SUPER vochtafdrijvend. 200 ml.

 

DIETARY SUPPLEMENT

Deze capsules (voedingssupplement) stimuleren de

productie van collageen in het bindweefsel, dragen bij

aan celvernieuwing en werken anti-aging. Het heelt

beschadigingen in je huid en versterkt haar en nagels.

Je huid krijgt een gladde en frisse uitstraling. 75 caps.

 
SILICONEN BODY CUPS

Je geheime wapen tegen cellulite: een set professionele

Siliconen Body Cups. Elke set bestaat uit 2 cups, een

harde en een zachte cup, verpakt in een handig doosje

met handleiding. Verkrijgbaar in verschillende afmetingen

(standaard, XL, facial, bambino). Gebruik deze cups

samen met de Active Oil voor dubbel resultaat. Bye Bye

Cellulite
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SUPERDREN 3D 
AFVOEREN VAN AFVALSTOFFEN

3D- CELLULITE EASY (KUUR)

Basiskuur van 30 dagen:

Cream AHAS (1x) 

Night-time Concentrate Ampullen (1x),

Anti-Water Cryogel (2x)

3D-Cellulite Easy Treatment behandelplan

WEG MET DIE PUTJES EN BULTJES

 

3D-CELLULITE HEAVY (KUUR)

Complete kuur van 60 dagen: 

Dietary Supplement (2x)

Cream AHAS (1x)

Night-time Concentrate Ampullen (1x)

Remodelling Mud (1x)

Anti-Water Cryogel (2x)

Cellulite Active Oil (1x)

3D-Cellulite Heavy Treatment behandelplan.

ZEG MAAR DAG TEGEN JE SINAASAPPELHUID

 

3D-CELLULITE BODY BOOST

Op naar strakke benen en billen:

Dietary Supplement (1x)

Remodelling Mud (1x)

Anti-Water Cryogel (1x)

BYE, BYE ORANGE

 

3D-CELLULITE STRIKE BACK

Start de aanval tegen cellulite:

Remodelling Mud (1x) 

Active Oil (1x)

Siliconen Bodycups (1 x set van 2).

HELLO PEACH
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WE HEBBEN EEN AANTAL GEWELDIGE ANTI CELLULITE BEHANDELINGEN

 VOOR JE SAMENGESTELD



SUPERDREN 3D
WETENSCHAPPELIJK GETEST*

78% verminder ing  van  beenomtrek

89% verbete rde  onderhu idse  doorb loed ing

68% g laddere  en  soepe le re  hu id  door  m inder  ce l l u l i te

www.stepstones-health.nl

*Resultaat van een klinische test bij vrouwen tussen de 18 en 40 jaar met een bepaalde mate

van cellulite die gedurende 60 dagen de Superdren 3D Cellulite Heavy Kuur gebruikten.

STEPSTONES
HEALTH

SUPERDREN 3D CELLUL I TE  BESTEL  JE  ONL INE  B I J

info@stepstones -health .nl

 +31  6  52  50  90  29

WWW.STEPSTONES-HEALTH.NL

Stepstones Health is exclusief distributeur voor Nederland en

België van Bottega di LungaVita


