
Dehydrated skin
البشرة الجافة P R O F E S S I O N A L  B O D Y  W R A P S

Performance Kits
مجموعات ا�داء و الفعالّية

Flaccidity
ترّهل البشرة

Adiposity
السمنة

“Orange peel” Skin
 البشرة الخشنة

Cellulite
السيلوليت

Water Retention
احتباس المياه



kits & bandages
 It’s very important to treat cellulite with various andمجموعة المنتجات والضّمادات

appropriate product lines (di�erent active ingredients in 
order to attack di�erent abnormalities/situations). Each 
client’s problem is unique and needs to be treated with a 
personalized and dynamic program to prevent significant 
physical alterations and for optimal results.   

مــن المهــم جــًدا عــالج الســيلوليت بمنتجــات مختلفــة ومناســبة 
(مكونــات نشــطة مختلفــة مــن أجــل معالجــة شــوائب / حــاالت 
مختلفــة). كل زبــون يعانــي مــن مشــكلة مختلفــة، ويحتــاج أن 
ــرات  ــع التغيي ــه لمن ــص ل ــي مخّص ــج ديناميك ــاع برنام ــج باتب ُيعال

البدنّية الجذرّية والحصول على أفضل الّنتائج.

برنامج ديناميكي وفردي

dynamic and personalized program

adipose tissue

poor skin tone

fibrous & oedematous cellulite

“orange peel” skin

dehydrated skin

water retention

الطبقات الدهنّية
البشرة الفاقدة لّليونة

السيلوليت الليفي والذمي
البشرة ذات الّتعرجات الجلدّية

البشرة الجافة
احتباس المياه

عالجات محّددة لحل عيوب البشرة
المختلفة باستخدام بروتوكول موّحد

specific treatments to solve di�erent skin
imperfections using the same protocol



The glycolic acid has the 
capacity to break down and 
eliminate the lipids/proteins 
between the dead cells of the 
superficial layers of the skin. It 
also facilitates the absorption 
of the actives which are 
successively applied during the 
treatment.               

glycolic acid
spray / رذاذ

50 ml | ٥٠ مل

Specific solution designed to ensure an intense 
draining action. It contains Carnitine, Centella 
asiatica exctract, Pineapple and Green tea. 

المكّثفــة.  التصريــف  عملّيــة  لضمــان  مصّمــم  حــل 
 Centella ال  مســتخرج   ،Carnitine ال  علــى  يحتــوي 

قارورة/asiaticavial ، اناناس و الشاي اخضر
5ml/each | ٥ مل/كل واحدة 

lympho drain
(LD)

تــم تصميــم مزيــج المكونــات النشــطة مــن العناصــر 
المذّوبــة للدهــون والمســتخلصات الطبيعيــة. يحتــوي 
الكـافييـــن،   ،Phosphatidylcholine ال  علـــى 
مقتطفــات الخرشــوف وذيــل الحصــان مــع مفعــول 
محــّدد علــى إزالــة ا£حتقــان لنقــض الســيلوليت الذمي.

5ml/each | ٥ مل/كل واحدة 

A mix of active ingredients formulated with lipolytic 
agents and natural extracts. It contains  
Phosphatidylcholine, Ca�eine, Artichoke extracts 
and Horsetail with specific decongestant e�ects to 
contrast oedematous cellulite.  

vial/قارورة
redu cel (RC)

oedemacel kit 
1 glycolic acid  + 4 lympho drain + 4 redu cel + 4 aqua drain + 4 slim cel 

products and protocols / المنتجات والبروتوكوالت

الجلسة

العالج

قارورة

Session 1 2 3 4 5 6 7 8

 جلستان أسبوعًيا

Vial LD LDRC RC LD RC RCLD

2 sessions/week  | 

Treatment  aqua drain  aqua drainslim cel slim cel  aqua drain slim cel slim cel aqua drain

 |  sessions/week 1 جلسة أسبوعًيا

Session

 aqua drain slim cel  aqua drain  aqua drain slim cel slim cel

LD

 aqua drain

LD RC

slim cel

RC LD LD RCRC

الجلسة

العالج

قارورة
Vial

Treatment

1 2 3 4 5 6 7 8

aqua drain
bandages/ضمادات

250 ml/each
٢٥٠ مل / كل واحدة 

Thanks to osmosis, it facilitates ionic exchanges. It 
fights  water retention and remineralizes the skin.

با£رتــكاز علــى عملّيــة التناضــح، يســهل التبــادل ايونــي، 
يحارب  احتباس المياه ويعيد المعادن إلى البشرة.

يحــارب احتبــاس الميــاه ويعيــد المعــادن إلــى البشــرة. 
يــذّوب الدهــون المخزنــة ويقّلــل مــن تعّرجــات و مالمــح 
ــاكل  ــض مش ــى نق ــاعد عل ــا يس ــة، كم ــة المعالج المنطق

السيلوليت.

slim cel
bandages/ضمادات

250 ml/each
٢٥٠ مل / كل واحدة 

Fights water retention and remineralizes the skin. 
Dissolves stored fat and reduces contours of the 
treated area. It helps to contrast cellulite problems.

يتمّتــع حمــض ال glycolic بالقــدرة 
 / الدهــون  علــى  القضــاء  علــى 
البروتينــات بيــن الخاليــا الميتــة 
مــن  الســطحية  الطبقــات  فــي 
امتصــاص  يســهل  كمــا  الجلــد. 
يتــم  التــي  الفّعالــة  العناصــر 
إســتعمالها تباًعــا في خــالل العالج.

oedemacel kit
for oedematous cellulite
لمعالجة السيلوليت الذّمي

oedemacel kit is specifically conceived to solve the problems of oedematous 
cellulite. The mix of ingredients works in synergy to contrast the initial causes of 
cellulite formation such as dilation of blood vessels and interstitial fluid retention.  

تــم تصميــم مجموعــة منتجــات oedemacel خصيًصــا لحــل مشــاكل الســيلوليت الذّمــي. 
يعمــل مزيــج المكونــات بالتــآزر لنقــض اســباب اوليــة لتشــكيل الســيلوليت مثــل تمــّدد 

اوعية الدموّية واحتباس السوائل داخل الخاليا.



It is a combination of Ca�eine and L-Carnitine, 
helpful to reduce systemic levels of triglycerides 
and adipocytes volume.

يســاعد مزيــج الكافييــن وال L-Carnitine علــى خفض 
مســتويات الدهــون الثالثيــة النظاميــة وإنقــاص حجــم 

قارورة/vialالخاليا الشحمية.
5ml/each | ٥ مل/كل واحدة 

localized cel
(LC)

products and protocols / المنتجات والبروتوكوالتadipocel kit 
1 glycolic acid + 6 localized cel + 2 redu cel + 6 lipho cel + 2 slim cel الجلسة

العالج

القارورة

Session 1 2 3 4 5 6 7 8

 جلستان أسبوعًيا

Vial RC LCLC LC LC LC RCLC

2 sessions/week  | 

Treatment lipho cel lipho celslim cel slim cellipho cel lipho cel lipho cel lipho cel

 |  sessions/week 1 جلسة أسبوعًيا

Session

slim cel lipho cel slim cel lipho cel lipho cel lipho cel

RC

lipho cel

LC LC

lipho cel

LC RC LC LCLC

الجلسة

العالج

Session

Vial

Treatment

1 2 3 4 5 6 7 8

القارورة

2 2

The glycolic acid has the 
capacity to break down and 
eliminate the lipids/proteins 
between the dead cells of the 
superficial layers of the skin. It 
also facilitates the absorption 
of the actives which are 
successively applied during the 
treatment.               

glycolic acid
spray / رذاذ

50 ml | ٥٠ مل

يتمّتــع حمــض ال glycolic بالقــدرة 
 / الدهــون  علــى  القضــاء  علــى 
البروتينــات بيــن الخاليــا الميتــة 
مــن  الســطحية  الطبقــات  فــي 
امتصــاص  يســهل  كمــا  الجلــد. 
يتــم  التــي  الفّعالــة  العناصــر 
إســتعمالها تباًعــا في خــالل العالج.

تــم تصميــم مزيــج المكونــات النشــطة مــن العناصــر 
المذّوبــة للدهــون والمســتخلصات الطبيعيــة. يحتــوي 
الكـافييـــن،   ،Phosphatidylcholine ال  علـــى 
مقتطفــات الخرشــوف وذيــل الحصــان مــع مفعــول 
محــّدد علــى إزالــة ا®حتقــان لنقــض الســيلوليت الذمي.

5ml/each | ٥ مل/كل واحدة 

A mix of active ingredients formulated with lipolytic 
agents and natural extracts. It contains  
Phosphatidylcholine, Ca�eine, Artichoke extracts 
and Horsetail with specific decongestant e�ects to 
contrast oedematous cellulite.  

vial/قارورة
redu cel (RC)

يحــارب احتبــاس الميــاه ويعيــد المعــادن إلــى البشــرة. 
يــذّوب الدهــون المخزنــة ويقّلــل مــن تعّرجــات و مالمــح 
ــاكل  ــض مش ــى نق ــاعد عل ــا يس ــة، كم ــة المعالج المنطق

السيلوليت.

slim cel
bandages/ضمادات

250 ml/each
٢٥٠ مل / كل واحدة 

Fights water retention and remineralizes the skin. 
Dissolves stored fat and reduces contours of the 
treated area. It helps to contrast cellulite problems.

lipho cel
bandages/ضمادات

250 ml/each
٢٥٠ مل / كل واحدة 

It contains Ca�eine, L-carnitine and Phosphatidylcoline
which work in synergy to reduce localized fat deposits
and cellulite in the treated area by reducing their volume.

 Phosphatidylcoline و ال L-carnitine ،يحتوي على الكافيين
الدهــون  رواســب  مــن  للحــّد  بالتــآزر  تعمــل  التــي 
والســيلوليت  فــي المنطقــة المعالجــة عــن طريــق خفــض 

حجمها.

adipocel kit
for fibrous cellulite
لعالج السيلوليت الليفي

adipocel kit was created to solve issues related to the most advanced stages of fibrous 
cellulite. The various components in adipocel work to contrast the increasing adipocytes size 
& the formation of collagen fibers that are responsible for  the appearance of cellulite nodules.    

تــم إنشــاء مجموعــة منتجــات adipocel لحــّل المشــاكل المتعلقة بالمراحل ا«كثــر تقدًما من 
السيلوليت الّليفي. تعمل المكونات المختلفة في مجموعة adipocel على نقض زيادة حجم 

الخاليا الشحمية وتشكيل ألياف الكوالجين المسؤولة عن ظهور عقيدات السيلوليت.



firm up
bandages/ضمادات

250 ml/each
٢٥٠ مل / كل واحدة 

مزيــج قــوي لتجديــد وإصــالح العمــل الحــراري داخــل 
البشــرة. ينشــط الــدورة الدمويــة الطرفيــة عــن طريــق 
يعيــد  كمــا  الناشــطة،  المكونــات  امتصــاص  زيــادة 

اللون ويشّد أنسجة الجلد.

5ml/each | ٥ مل / كل واحدة 

An invigorating mix for a cold tensor e�ect. Thanks 
to the action of the active ingredients, it increases 
the formation of collagen and elastin, increases the 
skin’s firmness as well as prevents oxidation.

A powerful combination for a regenerating and 
repairing thermogenic action. Stimulates 
peripheral circulation by increasing the absorption 
of the active ingredients, tones and firms the skin’s 
tissues.      

مزيــج منشــط يعطــي شــعوًرا بــارًد ا علــى البشــرة. 
تزيــد المكونــات الناشــطة مــن تشــكيل الكوالجيــن 

وا¤يالستين، وصالبة الجلد كما تمنع ا¡كسدة.

vial/قارورة
5ml/each | ٥ مل / كل واحدة 

high tens (HT)

vial/قارورة
term repair (TR)

عــالج تجميلــي يعيــد رســم البشــرة بفضــل الخصائــص 
الممّيــزة لبعــض الطحالــب الــذي يحتويهــا، يحّفــز النشــاط 

الليفي في حين يعيد المرونة واللون للجلد.

firming kit products and protocols / المنتجات والبروتوكوالت

الجلسة

العالج

القارورة

Session 1 2 3 4 5 6 7 8

 جلستان أسبوعًيا

Vial HT HTTR TR HT TR TRHT

2 sessions/week  | 

Treatment firm up lift pluslift plus firm upfirm up lift plus firm up lift plus

 |  sessions/week 1 جلسة أسبوعًيا

Session

lift plus firm up lift plus lift plus firm up firm up

HT

lift plus

HT TR

firm up

TR HT HT TRTR

الجلسة

العالج

القارورة

Session

Vial

Treatment

1 2 3 4 5 6 7 8

lift plus
bandages/ضمادات

250 ml/each
٢٥٠ مل / كل واحدة 

Restructuring cosmetic treatment as a result of the 
special properties of di�erent algae contained within,  
stimulates the fibroblasts activity while restoring the 
skin’s elasticity and tone.    

The glycolic acid has the 
capacity to break down and 
eliminate the lipids/proteins 
between the dead cells of the 
superficial layers of the skin. It 
also facilitates the absorption 
of the actives which are 
successively applied during the 
treatment.               

glycolic acid
spray / رذاذ

50 ml | ٥٠ مل

يتمّتــع حمــض ال glycolic بالقــدرة 
 / الدهــون  علــى  القضــاء  علــى 
البروتينــات بيــن الخاليــا الميتــة 
مــن  الســطحية  الطبقــات  فــي 
امتصــاص  يســهل  كمــا  الجلــد. 
يتــم  التــي  الفّعالــة  العناصــر 
إســتعمالها تباًعــا في خــالل العالج.

This restructuring cosmetic treatment, very rich in 
active ingredients can help relieve the signs and 
symptoms caused by water retention and cellulite 
process.

هــذا العــالج التجميلــي الــذي يعيــد رســم البشــرة و الغنــي 
جــداً بالمكونــات الناشــطة يمكــن أن يســاعد فــي تخفيــف 
العالمــات و ا¡عــراض الناجمــة عــن إحتبــاس الميــاه و عمليــة 

السيلوليت.

firming kit
reshape the body
يعيد رسم الجسم

1 glycolic acid + 4 high tens + 4 term repair + 4 firm up + 4 lift plus 

تــم إنشــاء مجموعــة firming خصيًصــا لشــّد البشــرة وترطيبهــا. يعمــل مزيــج المكونــات 
بالتــآزر لتحفيــز إنشــاء ا¡ليــاف المرنــة الجديــدة بينمــا يتــم القضــاء علــى الســموم. كمــا يســاعد 

على تنشيط الدورة الدموية وتجديد مرونة الجلد؛ هو مثالي لعالج التشققات الجلدّية.

firming kit was specifically created for carrying out a treatment to provide firmness and 
hydration to the skin. The mix of components works in synergy by promoting the 
creation of new elastic fibers while eliminating toxins. Also helps in activating the blood 
circulation and renew the skin’s elasticity; it’s ideal for stretch marks.    



PROFESSIONAL
Reconstruct and remodel
your skin

|  P R O F E S S I O N A L  |

CELLULITE PLUS
Remodelling Intensive Cream
كريم مكثف �عادة تجديد هيكل البشرة

An intense cellulite cosmetic treatment designed 
to stimulate blood circulation and aid drainage. 
The innovative  combination of the active 
ingredients help in the elimination of fat, toxins 
and water from the area. This will significantly 
improve the elasticity of the skin giving it a 
smoother, firmer texture.

عالج تجميلي مكثف لمعالجة السيلوليت، مصمم 
لتحفيز الدورة الدموية والمساعدة على تصريف المياه 
من الجسم. تركيبة مبتكرة من المكونات النشطة 
تساعد على التخلص من الدهون، السموم والمياه 
في المنطقة المعالجة لبشرة أكثر نعومة ومتانة.

500 ml   |  16,9 Fl.Oz

Main ingredients:
Fucus Vesiculosus, Ca�eine,
Carnitine

FIRMING PLUS
Restructuring intensive cream
كريم مكثف �عادة هيكلة البشرة

An e�ective solution to help improve firmness, 
elasticity, texture, hydration and appearance of 
the skin. Its main active ingredients are collagen 
and elastin which aid the stimulation of 
fibroblast activity and the synthesis of collagen 
in order to help strengthen the cells in the 
deeper layers of the skin.

عالج فعال لتحسين متانة البشرة، مرونتها، 
ملمسها، ترطيبها، ومظهرها. يتكون بشكل 
أساسي من الكوالجين وا�يالستين التي تساعد على 
تحفيز نشاط ا�لياف وتوليف الكوالجين مما يساعد 
على تقوية الخاليا في طبقات البشرة العميقة.

500 ml   |  16,9 Fl.Oz

Main ingredients:
Centella Asiatica, Ginseng, Mimosa, Collagen
Elastin, Dmae



pressomassage

thermo slim blanket

combination with devices
pressomassage
mechanic massage which favors venous return, massaging both the lymphatic and circulatory 
system. The areas of a particular treatment are: abdomen, legs and hips. With a lymphatic  
drainage  which activates the cells of the systems, we can eliminate volume, cellulite,  
prevent  creation of capillaries , varicose veins  and eliminate toxins.

thermo slim blanket
infrared local thermal treatment. Their light source allows localized deep heating (up to 5 cm) 
of the adipose tissue, thereby improving cell interaction and elimination of metabolic slag.

اســتخدام أجهزة تعّزز العالج
pressomassage

هــو تدليــك ميكانيكــي للعائــد الوريــدي، وذلــك مــن خــالل تدليــك كل مــن النظــام الليمفــاوي 
والــدورة الدموّيــة. المناطــق التــي تتطّلــب عالًجــا خاًصــا هــي: البطــن، الســاقين والوركيــن. مــع 
التصريــف اللمفــاوي الــذي ينشــط خاليــا ا�نظمــة، يمكــن خســارة الــوزن، معالجــة الســيلوليت، ومنــع 

تكوين الشــعيرات الدموية، والدوالي با§ضافة إلى التخّلص من الســموم.

thermo slim blanket
معالجــة حراريــة محلّيــة با�شــعة تحــت الحمــراء. تســمح ا�شــعة بتدفئــة ا�نســجة الدهنّيــة بشــكل 
عميــق ومحلــّي (تصــل إلى ٥ ســم) ، وبالتالي تحســين تفاعل الخلية والقضاء علــى النفايات ا�يضية 

والسموم من الجسم.

strengths نقاط القوة

سريعة

fast

سهلة
التطبيق

easy
application

واسعة مجموعة 
من العالجات

wide range of 
treatments

تستخدم مع
أجهزة تعزز العالج

combination 
with devices

فّعالة ومربحة
من حيث التكلفة  

cost e�ective
& profitable 

صّحية
ول·ستعمال

الواحد

disposable &
hygienic 

نظيفة
ومريحة

clean and
comfortable 

عالجات جديدة
وفّعالة

new and
e�ective 



200 ml   |  6,77 Fl.Oz

Active ingredients:
Glycolic acid, sweet almond oil,
oat extract, shea butter, calendulai

FIRMING

RETAIL
Design your body with the
expert solutions 

Intensive hydro-firming body emulsion 
developed especially for very dry skins.
Restores the hydro-lipid skin mantle, acts on cell 
renewal and provides long-lasting feeling of skin 
wellbeeing.

مستحلب مكثف لشد الجسم، مصمم خصيًصا 
للبشرة الجافة جًدا. يعيد غطاء الجلد المائي،
ويعمل على تجديد الخاليا ويوفر شعوًرا طويل
ا�مد بالراحة.
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STRETCH MARKS
It’s the intense action of Vanistryl that makes 
this treatment the best tool against stretch 
marks from pregnancy, breast feeding, dieting 
or athletes growth spurts that can influence 
athletic ability. Able to minimize their 
appear-ance as well as prevention.

مفعول ال Vanistryl هو الذي يجعل من هذا العالج 
ا�داة ا�فضل لمعالجة التشققات الجلدية بعد الحمل، 
الرضاعة الطبيعية، متابعة حمية غذائية، نمو 
الرياضيين السريع الذي يمكن أن  يؤثر على القدرة 
الرياضية. كما يملك القدرة على التقليل من ظهورها 
ويمنع تشكلها.

200 ml   |  6,77 Fl.Oz

Active ingredients:
Vanistryl, Collagen, Organic Silicon,
Elastin,Allantoin, Wheat and Almond Oils,
Urea, Centella Asiaticaand Mimosa
active ingredients.
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200 ml   |  6,77 Fl.Oz

Active ingredients:
Collagen, Elastine, Allantoin, Panthenol,
Dimethylethanolamine (DMAE) Sweet
Almond and Wheat Germ oils, Glycerol,
Centella Asiatica active ingredients, 
Ginseng, Oat, Ivy and Mimosa.

TEXTURE
Your e�cient ally to improve body firmness.
The perfect synergy of collagen, elastin, allantoin, 
centella asiatica and ginseng for a boost of 
hydration, suppleness and elasticity. Suitable 
homecare treatment after weight loss programmes 
for a firmer, toned and healthy looking body.

منتج فعال لتحسين متانة الجسم.  خليط مثالي من 
 centella asiatica الكوالجين، ا¢يالستين، ا�النتوين، ال
والginseng لتعزيز ترطيب البشرة، ليونتها 
ومرونتها. العالج المنزلي المناسب بعد برامج فقدان 
الوزن للحصول على بشرة أكثر متانة، تناغًما وصحة.



CELLULITE
Intense multipurpose anti-cellulite cream scientifically 
developed to be the best combination with AROSHA 
body treatments and the best homecare cream 
to stimulate blood circulation, aid drainage and 
improve signifi-cantly skin elasticity giving it a 
younger, firmer and smoother touch.

كريم مكثف متعدد االستعماالت ومضاد للسيلوليت، 
تم تطويره بشكل علمي ليكون أفضل مزيج مع 
عالجات الجسم من AROSHA وأفضل كريم للرعاية 
المنزلية لتحفيز الدورة الدموية، والمساعدة على 
تصريف المياه، وتحسين مرونة الجلد بشكل ملحوٍظ، 
فتبدو البشرة أصغر سًنا، وأكثر متانًة ونعومًة. 

200 ml   |  6,77 Fl.Oz

Active ingredients:
Rhodysterol and Sculptosane sea
slimming and firming active ingredients,
Ca�eine, L-carnitine , Ruscus and Fucus
active ingredients, Ivy & Horse Chestnut.
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120 ml   |  4,06 Fl.Oz

Active ingredients:
Fruit extracts
(Papaya, Mango, Kiwi,Strawberry,
Lemon).

PEELING
Innovative anti-aging ensyme treatment in spray 
able to provide moisture, antioxidant boost and help 
natural skin exfoliating. Developed for combination 
with any body rescue product for healthier and 
younger looking skin.

عالج مبتكر يرتكز على ا�نزيم لمكافحة الشيخوخة 
متوفر على شكل رذاذ، يعطي رطوبة للبشرة، يزيد 
مضادات ا�كسدة ويساعد على تقشير الجلد 
الطبيعي. مصمم ليتم دمجه مع أي منتج لمعالجة 
للبشرة فتصبح صحية أكثر وأصغر سًنا.
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100 ml   |  3,88 Fl.Oz

Active ingredients:
Dog Rose, Chia, Monoi Tahiti, Paraben
Free Mineral Oil Free, Colorant Free.  

BODY LIFT
Natural complex Dog Rose has excellent 
regenerative properties and is able to stimulate 
the hyaluronic acid and collagen production.

تركيبة طبيعية من ال Dog Rose تملك خصائص 
ممتازة لتجديد البشرة وهي قادرة على تحفيز حمض 
الهيالورونيك وإنتاج الكوالجين.
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100 ml   |  3,88 Fl.Oz

Active ingredients:
Red Alga, Hazel, Argan, Paraben Free,
Mineral Oil Free, Colorant Free.  

CELL REPAIR
Natural complex Red Alga (palmaria palmata) 
based rich in minerals and polyphenols with 
excellent drainage properties. This active has 
positive impact on microcirculation proving to be 
an e�ective ingredient to reduce the body’s 
imperfections caused by the cellulite process.

تركيبة طبيعية ترتكز على الطحالب الحمراء
(palmaria palmata) غنية بالمعادن والبوليفينول 
للمساعدة على تصريف المياه من الجسم. هذا 
النشاط له تأثير إيجابي على الدورة الدموية في 
ا¦وعية مما يثبت أنه عنصٌر فعاٌل لمعالجة عيوب 
الجسم الناجمة عن السيلوليت.
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100 ml   |  3,88 Fl.Oz

Active ingredients:
20% Kigelia africana, 10% Organic
Silicon, Hydrogel.

BREAST & DÉCOLLETÉ
Delicate treatment in gel (easy and fast 
absorbing) rich in special plant extracts that 
work naturally for firmer, more toned and lifted 
skin of the whole triangle area that extends from 
the breast up to the chin.

عالج دقيق مصنوع من الجل (سهل وسريع 
االمتصاص) غني بالمستخلصات النباتية الخاصة التي 
تعمل بشكل طبيعي للحصول على بشرة مشدودة، 
أكثر تناغًما ومرفوعة أكثر تمتد من منطقة الصدر 
حتى الذقن.
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