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A celulite apresenta-se sobre a pele, promovendo um aspeto inestético, irregular ondulado, vulgarmente 
denominado de ‘casca de laranja’, que surge devido, essencialmente, à acumulação de gordura, água e 
toxinas nas camadas mais profundas da pele, contribuindo para uma incorreta oxigenação dos tecidos. 
Maioritariamente, as mulheres, encontram-se mais predispostas a este efeito que possui diferentes 
graus de severidade e diversos sintomas de manifestação. Esta condição cutânea, afeta negativamente 

não só a autoestima e autoimagem, bem como a saúde das células. 
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São variadas as causas que podem desencadear a sua presença, mas normalmente pode ser agravada 
devido a fatores, tais como: disfunções hormonais, genética, desequilíbrios alimentares, estilo de vida 
sedentário, tabagismo, problemas circulatórios, retenção de líquidos, carência de hidratação interna e 

externa, entre outros.

CAUSAS - CELULITE
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Este Kit Anticelulite foi desenvolvido no sentido de prevenir/atenuar o tão indesejado efeito ‘casca de 
laranja’, provocado pela celulite, fornecendo a hidratação, firmeza e elasticidade que a pele necessita. 
Combina cosméticos e suplementos alimentares para um tratamento completo eficaz por fora e de 

dentro para fora.

KIT ANTICELULITE
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Utilizar cosméticos com ingredientes ativos estimulantes, associando a sua aplicação com uma 
massagem específica, contribui para estimular a circulação sanguínea local, diminuir a retenção de 
líquidos, melhorar a firmeza, elasticidade e flexibilidade da pele.  Além disso, estes são essenciais, no 
sentido de auxiliar na definição de formas corporais, manter a correta hidratação da pele, melhorando 

também a sua aparência, deixando-a visivelmente mais saudável.

A IMPORTÂNCIA DOS COSMÉTICOS NO 
COMBATE À CELULITE
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O estilo de vida tem um papel preponderante no aparecimento da celulite. Uma alimentação adequada, 
atividade física diária, uma boa hidratação e a suplementação certa fazem toda a diferença no 
resultado final. Embora a redução de celulite visível só seja possível com uma atuação multifactorial, 
há ingredientes que podem ajudar a facilitar este processo. Uma combinação de ingredientes com 
ação drenante, que promova uma melhor microcirculação, que melhore a tonicidade da pele e o 

funcionamento digestivo, são facilitadores do sucesso.

A IMPORTÂNCIA DOS SUPLEMENTOS NO 
COMBATE À CELULITE
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NUTRICODE CELLUFIGHT

Uma solução multifactorial. Atua no organismo de duas formas: 

1. Intervém na origem do problema e elimina os efeitos visíveis. A centella 
asiática ajuda a manter a firmeza e elasticidade da pele. O forskolin, 
presente na Indian coleus, conhecido por influenciar o metabolismo da 
gordura, ajuda a manter um peso adequado. 
2. As substâncias contidas no Melilotus o cinalis e na castanhada-índia 
promovem a circulação adequada. Uma das formas chave para reduzir 
a celulite visível.

Associado a um estilo de vida saudável (alimentação adequada e 
atividade física diária).
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BÁLSAMO CORPORAL ANTICELULITE B-GLUCAN ACTIVE

O Bálsamo Corporal Anticelulite B-Glucan Active possui um complexo fortemente 
enriquecido com ingredientes ativos estimulantes anticelulíticos, sendo ideal 
para prevenir e minimizar o efeito ‘casca de laranja’, modelar a silhueta, com ação 
adelgaçante e antioxidante. Contém beta-glucano de aveia que hidrata, o extrato de 
centella asiática estimula a produção de colagénio e o extrato de cavalinha regenera. 
A cafeína estimula a microcirculação sanguínea e acelera o processo de degradação do 
tecido adiposo, promovendo firmeza à pele e a l-carnitina define a silhueta, reduzindo 
o efeito ‘casca de laranja’.

• Previne/atenua celulite e estrias
• Melhora a hidratação, firmeza e elasticidade da pele
• Ideal para tratamento de zonas corporais específicas: coxas, ancas, glúteos e 

abdómen

Aplicação:
• Diária, de manhã e à noite, através de manobras de massagem ativas ascendentes.
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ESFOLIANTE CORPORAL HELLO HONEY MANUKA

O Esfoliante Corporal Hello Honey Manuka é o cosmético perfeito semanal 
para o tratamento da celulite, contém 99% de ingredientes de origem 
natural, destacando o mel manuka, considerado o mel mais poderoso em 
todo o mundo, rico em vitaminas, minerais, açúcares e flavonoides, com 
ação curativa e com características antioxidantes e antibacterianas. Este 
cosmético remove delicadamente a barreira de células mortas, limpa, 
ilumina, regenera e rejuvenesce a pele corporal.

• Afina a textura da pele, melhorando a sua firmeza e prepara-a para a 
eficácia dos tratamentos diários na redução da celulite.

• Adequado a todos os tipos/estados de pele, incluindo a mais sensível.

Aplicação: 
• Semanal, uma a duas vezes.
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ÓLEO DE LUXO PARA MASSAGEM FIRMING RITUAL UTIQUE

Óleo de luxo para massagem Firming Ritual Utique, o melhor aliado para complementar o tratamento na 
redução da celulite. Contém variados óleos preciosos que promovem a nutrição da pele. O ingrediente 
extrato de gengibre auxilia extraordinariamente no processo de degradação do tecido adiposo, deixando 
a pele visivelmente mais lisa e uniforme, reduzindo eficazmente o efeito ‘casca de laranja’.

A aplicação através da massagem modeladora associada:
• Reduz eficazmente celulite e flacidez;
• Melhora a circulação sanguínea;
• Aumenta a oxigenação dos tecidos; 
• Reduz edemas (retenção de líquidos); 
• Favorece a eliminação de toxinas;
• Melhora a elasticidade e firmeza da pele.

Aplicação: 
• De acordo com a necessidade da pele, alternar a sua aplicação com o Bálsamo Corporal Anticelulite 

B-Glucan Ative. É imprescindível aplicar através da massagem modeladora, que foi criada 
especificamente para este cosmético. 



EFEITOS APÓS 6 SEMANAS

Produtos usados:

• Esfoliante corporal Hello Honey Manuka - 2 vezes por semana
• Bálsamo Anticelulite - 2 vezes ao dia
• Cellufight - 1 comprimido por dia durante 6 semanas + cuidados 

alimentares 
Nota: Após alguns dias de realização do kit de tratamento: 
• Bálsamo Anticelulite - 1 vez ao dia, de manhã 
• Óleo Firming Ritual - 1 vez ao dia, à noite
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