
ZEŠTÍHLUJÍCÍ 
ZÁBALY BODY 

WRAPS 
 
 
 
 

Body Wraps Slim je detoxikačně zeštíhlující, kaolínový zábal, při kterém 
dochází k zeštíhlení postavy o 5 - 30 cm již po jedné kúře (měřeno na 9 
místech na těle). 
 

Proces detoxikace: Škodlivé toxiny z mezibuněčného prostoru  
a tukových buněk Vám vytáhnou bandáže namočené ve speciální 
lázni připravené z profesionálního produktu Body Wraps. 
 

Kompresní terapie: Pomocí bandáží se aktivuje lymfatický systém, 
který odvádí nadbytečnou vodu z těla a odplavuje toxiny. 
 

Pohyb: Cvičením se nastartuje metabolismus a dojde k urychlení 
celého procesu.  



 

VÝHODY 
 

 

• vhodný pro muže i ženy 
 

• čistě přírodní směs (kofein, extrakt z artyčoku, polyfruktóza, růžový jíl 

pocházející z Francie, Aloe barbadensis leaf juice) 
 

• celkové zeštíhlení postavy, okamžitě znatelný úbytek centimetrů 5-30 cm 
 

• drenáž lymfatického systému - odstranění přebytečné vody v těle, zmírnění 

otoků 
 

• zrychluje metabolismus a tím podporuje hubnutí 
 

• remineralizace, očista, hydratace a zpevnění pokožky 
 

• snížení výskytu celulitidy a strií 
 

• má pozitivní účinek na křečové žíly 
 

• lepší zažívání, pravidelná stolice, odstranění pocitu nafouklého břicha 
 

• detoxikace organismu, snížení únavy, posiluje imunitní systém 
 

• zlepšuje stav problémové pokožky s lupénkou, ekzémy, akné 
 
 
 
 

KONTRAINDIKACE 
 

 

• těhotenství, kojení 
 

• kardiovaskulární choroby - např. vysoký krevní tlak 
 

• infekční onemocnění, akutní virová, bakteriální a onkologická onemocnění 
 

• po prodělání jiné vážné nemoci, operace, při hormonálních poruchách se 

prosím poraďte se svým lékařem, zda můžete jít na kompresní terapii 

 

 

JAK PROBÍHÁ BWS? 
 
 

Samotný zábal trvá 90 minut. Prvních 30 minut klientce/ovi vysvětlíme 

přesný průběh a účinky BWS, změříme a zapíšeme hodnoty před kúrou. 

Následně uvolníme lymfatický systém a zabalíme do bandáží, které jsou 

namáčeny ve speciální směsi. Tato směs je čistě přírodní a dermatologicky 

testovaná. Po zabandážování klient/ka 10-30 minut cvičí, po té odpočívá na 

lůžku 30-50 minut. Závěrem kúry je odstranění bandáží, měření 
 

a vyhodnocení výsledků. Klient/ka se měří ještě 4 dny po zábalu, 

kdy dochází stále k odvádění přebytečné vody z těla. 



Jako dárek dostanete 7denní kúru povzbuzujícího čaje Body 
Wraps TEA ke každé proceduře. 

 

Výhody Body Wraps TEA: 

 

• potlačuje duševní a tělesnou únavu 
 

• napomáhá vylučování vody z organismu 
 

• přispívá ke kontrole tělesné hmotnosti 
 
 

 

JAK SE OBJEDNAT? 

 

• na tel. č. 607 759 635 (pokud telefon nezvedneme, zavoláme Vám zpět) 

nebo mailem (novosadova-lea@volny.cz) – uveďte své tel. číslo 
 
• proceduru Vám provedeme v prostorách našeho rodinného domu na adrese 

Nové Bránice 228 
 

• je nutné se přesně držet instrukcí před zábalem a po zábalu, aby byl 

výsledek co nejlepší 

 

PŘED ZÁBALEM: 

 

- vzít si náhradní staré spodní prádlo, kaolin může látku zabarvit – 

nejlépe nevyztuženou sportovní podprsenku. 
 

- dvě hodiny před kúrou nejíst a dodržovat pitný režim  
- v den zábalu nesportovat  
- ráno se osprchovat a pro lepší vstřebatelnost zábalu do pokožky 

si udělat nemastný peeling 
 

- nekrémovat se! 

 

PO ZÁBALU: 

 

- 24 h se nesprchovat, čím déle se nechá působit, tím je kúra účinnější  
- vypít denně 2–3 l vody, 3 x denně (před každým hl. jídlem) vypít 

BodyFit čaj 
 

- měřit se druhý den a za čtyři dny  
- po dobu čtyř dnů se vyhnout tučným jídlům, slazeným nápojům, 

kávě, alkoholu a kouření 
 

- snížit příjem sacharidů na minimum. Zařadit do jídelníčku 

zeleninu, ovoce, bílkoviny, zdravé tuky. 
 

- v rozmezí 7-10 dní doporučujeme proceduru zopakovat 
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CENÍK BODY WRAPS SLIM - 90 MINUT 
 

 1. kúra BW SLIM 1490 Kč  
    

 2. kúra BW SLIM 1390 Kč  
    

 3. kúra BW SLIM 1290 Kč  
    

    

 


