
 
 

Produktark: 
ANTI-CELLULITESKRUBB 

 
Produktnavn: myNASHE Anti-cellulite scrub 
Beskrivelse: Anti-cellulitepeeling 200 g 
Produsent: NASHE, Sv.Felicite 5a, Kroatia 
 
Funksjoner: 
Det sies at cellulitter er en av de største fiendene til kvinner, og vi har møtt problemet. 
Det er velkjent at peelinger er utmerkede i kampen mot cellulitter. Nashe-formelen er effektiv og 
resultatene sees allerede etter 3 uker. 
Vi har kombinert en innovativ formel med Robusta kaffe og Centella asiatica, som vil fjerne cellulitter fra 
kritiske punkter og forbedre hudens utseende. Peeling vil fjerne døde celler fra huden, slik at den blir 
silkeaktig og myk. 
Kaffe eliminerer væskene som samler seg i kroppen, og jevner ut den såkalte appelsinhuden, mens 
antioksidantene som finnes i store mengder, påvirker huden og dens utseende positivt. 
Ta farvel med cellulitter takket være Nashe-peeling. 
 
Bruk: 
Påfør en liten mengde peeling på problematiske områder av huden 3 til 4 ganger i uken. Massasje inn i 
huden i en sirkulær bevegelse, la virke i cirka 5 minutter og skyll deretter med vann. 
Vi anbefaler å bruke den om morgenen på grunn av tilstedeværelsen av kaffe. 
 
Effektivitet: 
Nashe-peeling mot cellulitter gir næring til huden og glatter overflaten, og gjør den silkemyk å ta på. 
Allerede etter 3 ukers bruk vil du merke nedgangen i cellulitter og strekkmerker på problemområdene. 
Etter et sunt kosthold og regelmessig trening, vil Nashe-peeling være en utmerket alliert i løsningen av 
problemene med cellulitter. 
 
Dufter: 

• WILD JASMIN – Duft av nyplukket jasmin.  

• SORBETTO –  

• AFTER GYM - Ferske dufter av sitron, basilikum, spisskummen, anis og muskatnød blandet med 
underdufter av jasmin, geranium og ingefær.  

• VELVET ROSE - Vårduft av bergamot og rose.  

• MEDITERANA –  

•  
 
NASHE-kosmetikk er naturorientert, noe som betyr at vi ikke bruker parabener, mineraloljer, silikon og 
parafiner i våre produkter. 
NASHE-produkter er ikke testet på dyr, og inneholder heller ikke produkter avledet fra dyr. 
 
 

www.mynashe.no 


