
	  

	  De modellagemassage of borstelmassage wordt uitgevoerd op de plaatsen waar er vetophoping, 
cellulitis is (meestal buik en billen). Het is een zeer stevige massage die het lichaam gaat 
hermodelleren en verstevigen. Na deze afslankende modellagemassage voel en zie je meteen 
resultaat.  De massage wordt best in kuurvorm gedaan gedurende 14 dagen (elke dag) of 1 maand 
(om de 2 dagen). Daarna onderhoud om de 3 dagen. 

We werken in 4 fases met producten van Phyto 5: 

1. Eerst masseren we het vetweefsel los met:  Algoderm Corps Yang, Bodygel Energétique 
Yang of Emulsion Huile Végétale Yang: het lichaam wordt opgewarmd, 
bloeddoorstroming wordt geactiveerd (de huid moet rood zien) 
 
 

2. Doe eerst uw borstelmassage op de probleemzones, breng dan op de zones, die u graag 
wenst te verstevigen en op de cellulitis, alsook op de volledige benen de Serum Minceur 
aan en  inmasseren tot hij volledig opgenomen is. 
Werking van Serum Minceur: 

•  Zorgt om de kristallisatie te elimineren 
•  Helpt het lichaam toxines af te voeren, ontslakkend en ontgiftend 
•  Bevordert de lymfestroom en verbetert de kwaliteit van de huid 
•  Bevordert de eliminatie van slijmen in de weefsels ( helpt verklevingen los te 

krijgen, ook bij cellulitis) 
• Werkt goed bij oppervlakkige striemen 
• Verstevigend: denk aan de verslapte bovenarmen, benen,..  

 
Laat de serum 15minuutjes inwerken voor bad of douche. Ofwel de ganse nacht en ‘s 
morgens bad of douche of heel de dag laten inwerken en ‘s avond genieten van 
ontspannende douche of bad met Alguessence Bain Regulatrice. 

Tip: Breng de Serum Minceur aan voor u gaat sporten of poetsen. 
 
 

3. Daarna  een douche of bad met Alguessence Bain Regulatrice. (Tijdens de kuur 2 dopjes) 
Een heerlijk ruikende badolie/doucheproduct die de lymfe gaat stimuleren, waardoor de 
losgemaakte toxines uit het vetweefsel kunnen worden afgevoerd. 
Alguessence Bain Regulatrice werkt: 

•  Op de 3 fluides in het lichaam: bloed, lymfe en water 
•  Ideaal bij zware benen, vermoeide benen, spataders, staande beroepen 
•  Extra hulp bij afvoer van toxines 
•  Ideaal voor iedereen, het hele jaar door 

 
4. Afwerken met de aangepaste Phyto5 bodygel. 

Bloedcirculatieproblemen: Gel Corps Yin 
Warme types, die willen vermageren: Gel Corps Minceur 
Gezwollen zware benen: Gel Corps Regulateur 
Verslapte huid en weefsels: Gel Corps Raffermissant 
 

Voor	  nog	  een	  dieper	  resultaat	  bij	  afslanking	  zijn	  er	  aangepaste	  verzorgingen	  ,	  voor	  nog	  een	  beter	  
circulatie.	  

 
 

	  
	  
	  
	  
	  


