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Nieuw in de strijd tegen cellulite: Kinetische energie 
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That’So Deep KinetiCell! 

Body Wish introduceert de nieuwe Deep KinetiCell van het merk 

That’so Pure Body (€24,00/200ml). Dit nieuwe generatie anti-

cellulite product werkt met behulp van zogeheten ‘kinetische 

energie’. 

Wanneer de mousseformule wordt aangebracht op de huid, ervaart 

men een intens verfrissend en aangenaam ‘bruisend’ gevoel. Zodra 

de bodymousse in contact komt met de natuurlijke warmte van de 

huid, komen er ingesloten natuurlijke, lage druk- gassen vrij. 

 

Feel the vibes… 

Door deze zogeheten ‘kinetische energie’ van de bestanddelen wordt 

de werkzaamheid tegen cellulite intensief versterkt. De hoge 

frequentie trillingen van Deep KinetiCell zorgen ervoor, dat de poriën 

van de huid door de vibraties worden vergroot. Op deze manier krijgt 

de bodymousse de kans om nog beter door te dringen tot de cellen 

van de onderhuid, dáár waar het probleem zich dus daadwerkelijk 

bevindt. 

 

Benen, buik en billen uit de put! 

Eenmaal bij de kern van het probleem aangekomen, zullen de 

speciale vetafbrekende ingrediënten waaronder cafeïne, carnitine, 

klimopextract en zeewierextracten de cellulite doelgericht en met 

succes aanpakken. Het resultaat? Een mooie, gladde en putjesvrije 

lichaamshuid! 

 

Distributie en meer informatie 

De Italiaanse topcosmetica van That’So wordt exclusief op de 

Nederlandse markt gebracht door het bedrijf Body Wish uit De Meern 

en wordt verkocht bij professionele schoonheidssalons en 

kuuroorden. Consumenten en professionails in de beauty&wellness 

branche kunnen kijken op de website http://www.bodywish.nl/ voor gerichte verkoopadressen en meer 

informatie. 

Lezersactie: 

Namens Body Wish maak je kans op 1 van de 5 stuks van het splinternieuwe That’so Deep KinetiCell! Je 

maakt kans door het juist beantwoorden van onderstaande vraag. Tip: het antwoord kan je vinden op 

http://www.bodywish.nl/ 

 

Update 28 november 2008: deze lezersactie is verlopen. 
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