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DE ERVARING DE PRODUCTENDE VOORDELEN

Gewichtsverlies
Versnelt metabolisme, verbrandt calorieën, krimpt vetcellen.

Pijnverlichting
Kan bijdragen aan pijnverlichting bij o.a. chronische pijnen, 

rheuma, arthritis en fibromyalgie.

Anti-veroudering
Helpt bij de opbouw van collageen bindweefsel,  het verbe-

teren van de elasticiteit van de huid en verminderen van fijne 

lijntjes en rimpels.

Wellness van lichaam en geest
Ervaar diepgaande ontspanning, verlaag je stressniveau, ver-

beter je slaapkwaliteit.

Fitness Herstel
Versnelt spierherstel, verlicht pijntjes, verbetert de flexibiliteit 

en verhoogt het uithoudingsvermogen.

Ontgifting
Helpt bij het opnieuw in balans brengen van de spijsvertering. 

En hoe zuiverder je lichaam is, hoe beter je je voelt.

Vermindering van cellulite
Herstel van collageen, bestrijdt cellulite en vermindert striae 

of striemen.

Huidverzorging
Reinigt de poriën van je huid, het verbetert de teint en de 

structuur van de huid.

Het FIT Bodywrap-systeem is een revitaliserende 
full body sauna wrap-behandeling. Heerlijk ont-
spannen, ingepakt in een speciale FIT Coat en on-
der een dekentje, ervaar je de heilzame werking van 
diep-infrarood warmte.

Infraroodwarmte werkt door het lichaam van bin-
nenuit op te warmen zodat ook de kerntempera-
tuur van het lichaam verhoogt. Daarmee neemt de  
calorieverbranding toe, worden vetcellen verkleind 
en afgevoerd en stijgt de productie van zweet.

Infrarood warmtetherapie voelt niet alleen goed, 
het ís gewoon goed voor je lichaam: Look Better, 

Feel Better and Live Better met FIT Bodywrap.

FIT Booster Spray

De FIT Booster Spray is ont-
wikkeld om de collageen-
productie te stimuleren, 
cellulite te verminderen, de 
bloedsomloop te verbeteren 
en fijne lijntjes en rimpels 
onder invloed van UV-licht 
en ouderdom te verminde-
ren. De rijke formule werkt 
ideaal in combinatie met de 
FIT Bodywrap behandeling, 
maar ook bij je dagelijkse 
workout-sessies. 

FIT Radiance Complex

De FIT Radiance Complex 
is een bodylotion voor 

dagelijks gebruik en zorgt 
voor onmiddellijke hydrata-

tie. De lotion helpt om de 
algehele teint en textuur van 
de huid te verbeteren. Deze 

huidverjongende formule 
helpt cellulite te voorkomen 

en verhoogt de stevigheid 
van de huid, evenals het 

verminderen van fijne lijntjes 
en rimpels.


