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Wellbox® är specialister på bindväv sedan 30
år tillbaka och följer mammor under och efter
graviditeten för att de ska kunna leva fullt ut och
ta vara på den tiden som är så speciell och återfå
sin kropp efter att barnet kommit

HEMMA

VARJE DAG

WELLBOX®[S] erbjuder behagliga behandlingar
på 6 minuter som du kan göra hemma. Denna
tekniskt avancerade apparat har 5 munstycken
för behandling av ansikte och kropp som hjälper
kvinnor i vardagen i deras strävan efter skönhet
och välbefinnande.

WELLBOX ®[S],
INGEN PAUS FÖR MIN SKÖNHET
NÄR JAG VÄNTAR BARN!
När man är gravid ser man hur kroppen och huden förändras. Men det är ingen
ursäkt för att inte längre ta hand om sig själv... Lätt att säga! Mitt i trötthet och
kosmetikaprodukter som är olämpliga vid graviditet får skönheten ofta vänta i 9
månader.
Med WELLBOX®[S] kan du vårda kroppen och ansiktet
hemma på bara 6 minuter om dagen! Med 26 olika
behandlingar som är 100 % naturliga blir WELLBOX®[S]
din bästa vän inom skönhet och välmående: slut på tunga
ben och ont i ryggen, den trötta blicken och den glåmiga
uppsynen...

Jag var väldigt trött under graviditeten, och
det syntes! Min mamma föreslog därför att
jag skulle använda hennes WELLBOX®[S],
vilken lycka! Mitt ansikte blev utslätat, som
efter en god natts sömn. Jag masserade
regelbundet vaderna, vilket besparade mig
sömnlösa nätter på grund av kramper.
Marion, 29 år.

6 MINUTER FÖR ATT ÅTERIGEN FÅ
LÄTTA BEN!
”Tunga ben” är ett vanligt fenomen bland gravida kvinnor.
Det är inte förvånande: under graviditeten utsätts benen för större tryck och
hormonella förändringar. De kan därför bli uppsvällda eller börja värka.

MIN RUTIN FÖR LÄTTA BEN
STEG 1: BEHANDLING LÄTTA BEN
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6 MINUTER FÖR
EN PIGG BLICK!
Med alla hormonella förändringar är det svårt att kontrollera sömnen.
Sömnlöshet och oroliga nätter är vanligt under de sista månaderna av graviditeten:
magens storlek gör att du inte längre kan ligga i en bekväm ställning, barnet upphör
inte att göra sig påmind med små sparkar, för att inte glömma att man blir kissnödig
mitt i natten... Det får en att se trött ut och man får påsar och mörka ringar
under ögonen

MIN RUTIN FÖR EN PIGGARE BLICK
STEG 1: BEHANDLING FÖR PIGGARE BLICK
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6 MINUTER FÖR
ATT STOPPA KRAMPERNA!
Precis som tunga ben är kramper ett vanligt besvär bland gravida. Utan att inverka
negativt på hälsan kommer de ofta på natten och är i allmänhet smärtsamma.
Det är vanligast att få kramper i vaderna, men man kan också få det i låren eller
fötterna. Generellt beror kramper på en muskel med dålig kärlförsörjning,
otillräcklig tillförsel av vätska eller ansträngning under en längre tid.

MIN RUTIN MOT KRAMPER
STEG 1: BEHANDLING MOT KRAMPER
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6 MINUTER FÖR
LYSTER ÅT MIN GLÅMIGA HUD!
Hormonerna och de korta nätterna kan ge framtida mammor en glåmig
uppsyn. Dessutom kan många även få blodbrist på grund av järnbrist.

MIN RUTIN FÖR OMEDELBAR LYSTER
STEG 1: BEHANDLING FÖR OMEDELBAR LYSTER
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6 MINUTER FÖR ATT MINSKA
MUSKELSPÄNNINGAR!
Under graviditeten blir magen rundare, vilket stegvis får gravitationscentret
i kroppen att ändras. Även om det inte helt kan botaverkliga sjukdomar, som
exempelvis ischias, gör Wellbox® [S] musklerna avslappnade och mindre
spända.

MIN RUTIN FÖR AVSLAPPNING
STEG 1: AVSLAPPNANDE BEHANDLING (SOM DU BER NÅGON ANNAN GÖRA PÅ DIG)
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WELLBOX ®[S],
FÖR ATT ÅTERFÅ DEN KROPP JAG
HADE INNAN BARNET KOM
Som nybliven mamma har man ont om tid, vilket Wellbox® har förstått!
Det räcker med 6 minuter om dagen för att återfå formen och få en slät och
fast hud – perfekt att göra medan barnet sover!

i

INFO: alla WELLBOX®[S]-behandlingar för en smalare figur
och mot celluliter får endast göras efter att den första mensen
har kommit tillbaka

Det var en bra graviditet, men jag gick upp
17 kilo och har fortfarande 5 kilo att gå ner.
Det som övertygade mig var att jag kunde
behandla mig i lugn och ro och utan större
ansträngning.WELLBOX® är ett löfte om en
perfekt kropp och en strålande hud tack vare
den magiska cellstimuleringen.
www.mamanreveuse.com

6 MINUTER FÖR
ATT BLI AV MED DE SISTA KILONA!
Det är omöjligt att få barn utan att gå upp i vikt. Det rekommenderas till och med
att man ska gå upp mellan 9 och 13 kilo. Efter förlossningen är det dock svårt att
bli av med en del av de extra kilona. Det är bevisat att vissa typer av fett inte går
att rå på genom ändrad kost och fysisk träning.

MIN RUTIN FÖR EN PLATT MAGE
STEG 1: BEHANDLING FÖR EN PLATT MAGE
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INFO : Se även våra behandlingar av kärlekshandtag och lår...

2:00

HAR BEBISEN HÅLLIT DIG VAKEN PÅ
NÄTTERNA? 6 MINUTER FÖR
ATT VÄCKA ANSIKTET!
Bebisar sover väldigt mycket (nästan 16 timmar om dygnet), men i mikrocykler
på max 45 minuter… Så det är inte förvånande att mamma är trött. Dessutom
tillkommer alla hormoner, tröttheten efter förlossningen och alla besök.

MIN DETOXRUTIN
ÉTAPE 2 : DETOXBEHANDLING
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6 MINUTER FÖR
EN FASTARE MAGE!
Under graviditeten utsätts huden för svåra prövningar. Efter förlossningen är
huden utsträckt, mindre fast och har förlorat sin elasticitet.

MIN RUTIN FÖR EN FAST MAGE
STEG 1: BEHANDLING FÖR EN FAST MAGE
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INFO : Upptäck också våra behandlingar för fasta armar, fast mage, rumpa
Fasthet, fast rumpa…

MINUTER FÖR ATT ÅTERIGEN FÅ
EN FYLLIG OCH FAST BYST!
Under graviditeten och under hormonpåverkan ökar nästan alltid volymen på
bysten, särskilt om man ammar. Efter amningsperioden är det viktigt att stimulera
området för att aktivera produktionen av elastin och kollagen och göra huden
fast.

MIN RUTIN FÖR EN FAST BYST
STEG 1: BEHANDLING FÖR EN FAST BYST
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6 MINUTER FÖR
ATT SLÄTA UT APELSINHUD!
Under graviditeten och inför amningen stimulerar östrogen (kvinnliga
könshormoner) fettinlagringen och ökar vattenansamlingen i vävnaderna.
Det är under de nio månadernas som det bildas celluliter steg för steg.

MIN RUTIN FÖR ATT MOTVERKA CELLULITER
PÅ LÅREN
STEG 1: ANTICELLULITBEHANDLING LÅR
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INFO : Upptäck också våra behandlingar för att motverka celluliter och ridbyxlår.

OCH FÖR
HONOM?
Vissa män går också upp i vikt under graviditeten. Det syndromet kallas för ”couvade”.
Det kan leda till en betydande viktuppgång, ibland över 10 kilo!

MIN RUTIN FÖR EN PLATT MAGE
STEG 1
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STEG 2
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26 BEHANDLINGAR FÖR KVINNOR
OCH 8 BEHANDLINGAR FÖR MÄN
Hela familjens hemliga skönhetsknep!
WELLBOX ®[S] lär den perfekta presenten
till mammor och blivande mammor!

HEMMA

VARJE DAG

12499 Sek
Rekommenderat försäljningspris

BILDER, MÖTEN OCH INTERVJUER MED LPG®-EXPERTER PÅ BEGÄRAN.
MEDIEKONTAKT: OPEN2EUROPE
Laurence DUCRET – 01.55.02.15.04 – l.ducret@open2europe.com
Alissia ROUTIER – 01.55.02.15.26 – a.routier@open2europe.com

© LPG Systems 2016 ed.10/16 - S.A. au capital de 2 124 950 euros. Siren RCS 335.183.836 Romans. Toute reproduction - même partielle - est strictement interdite. Photos non contractuelles.

Finns på wellbox.se och hos auktoriserade
återförsäljare.

