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Een gestroomlijnd lichaam en een verstevigende 
‘boost’ voor elk decolleté? 

Zelfverzekerd de nieuwe lente tegemoet met de Bio-Essence Celebrity’s Choice 
Inchloss producten & de vernieuwde Bust Firming Boosting Cream!

De lente komt eraan! Overtollige pondjes en centimeters willen we kwijt en op veel plaatsen kan ons lichaam wel 
wat extra versteviging gebruiken. Bio-Essence biedt met de Celebrity’s Choice Inchloss Bodycare producten 
en de vernieuwde Bust Firming Boosting Cream een viertal geavanceerde topformules met spectaculaire 
resultaten. Wie nu alvast begint met het consequente gebruik ervan, treedt de nieuwe lente van 2009 straks 
zonder twijfel zelfverzekerder dan ooit tegemoet!

Bij de vorming van cellulite en de opslag van plaatselijke en storende vetreserves, is er met name sprake van een 
slechte doorbloeding en een opeenhoping van samengeklonterde vetcellen en afvalstoffen. Het krachtig stimuleren 
van de doorbloeding en het ontvankelijk maken van de huid voor actieve werkstoffen tegen cellulite, is dan de eerste 
belangrijke stap! Bio-Essence heeft speciaal hiervoor met de Celebrity’s Choice Bodycare een uniek trio met doeltreffende 
producten voor een slank, glad en gestroomlijnd lichaam!  Deze staan garant voor zichtbare resultaten, reeds vanaf de 
allereerste toepassing! 

Centimeters slanker met hét Bio-Essence duo Inchloss Body Scrub & Inchloss Body Cream

Bio-Essence Celebrity’s Choice Body Scrub verwijdert tijdens het gebruik ervan niet alleen dode huidcellen, maar 
verstevigt de lichaamshuid tegelijkertijd en maakt deze veerkrachtig en voelbaar sterker. In combinatie met Bio-Essence 
Celebrity’s Choice Inchloss Body Cream zorgt deze unieke samenstelling voor het efficiënt verstevigen van de verslapte 
buikzone, dijen en armen in slechts 28 dagen, alsmede een spectaculaire vermindering van de zichtbaarheid van 
cellulite en striae. De thermogene formules* van beide producten zijn speciaal hiervoor verrijkt met werkstoffen zoals 
onder meer Bio Energy Fluid (een rijke mineralenmix), Bio Mineral Essence (rijk aan proteïnen, enzymen en vitaminen), 
Capsicum (een stimulerend peperextract), Gember, Ginseng, bittere sinaasappel en vetafbrekend ananasextract.

Benen en billen genadeloos uit de put met Bio-Essence Cellulite Treatment!

Voor een krachtige behandeling in de strijd tegen hardnekkige cellulite, biedt Bio-Essence de Celebrity’s Choice Cellulite 
Treatment. Deze thermogene formule* vermindert de zichtbaarheid van cellulite, voedt de lichaamshuid en verstevigt 
de lichaamscontouren. De formule bevat hiervoor Bio Mineral Essence (rijk aan proteïnen, enzymen en vitaminen) en 
Bio Energy Fluid (een rijke mineralenmix) in combinatie met de intensief vetafbrekende en huidverstevigende werkstof 
Xantalgosil C®. Het toegevoegde ingrediënt Hydroxyprolisilane C N®  herstelt de collagene vezels in de huid, hetgeen 
resulteert in een opvallend gladde huid zonder storende putjes! Net als bij alle producten van Bio-Essence bevat ook 
de Cellulite Treatment hoogwaardige verzorgende werkstoffen zoals Witte Thee- extract, Olijfolie, Rijstextract en Aloë 
Vera. Direct vanaf de allereerste toepassing voelt de lichaamshuid goed gehydrateerd, stevig en zacht aan. Na 4 weken 
gebruik is de verschijning van cellulite zichtbaar en voelbaar verminderd en is de huid aanzienlijk steviger en gladder!

* De Bio-Essence Celebrity’s Choice producten hebben allen een thermogene werking. Telkens wanneer deze in de 
huid worden gemasseerd, ervaart men een warme en tintelende sensatie, wat aangeeft dat de meervoudige werking 
(stimulering van de doorbloeding, plaatselijke huidversteviging én plaatselijke afslanking) van het product op gang komt. 
In verband met de intensieve werking, is het belangrijke advies om de producten daarom NIET aan te brengen op de 
borsten en tevens contact te vermijden met ogen, oksels en genitale delen. Ook saunabezoek en zonnebaden of onder 
de zonnebank gaan wordt dringend afgeraden na het gebruik van deze producten.
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Lift het decolleté met de verstevigende boost van Bio-Essence Bust Firming Boosting Cream

Kleine, verslapte of hangende borsten kunnen voor veel frustraties zorgen bij vrouwen. Voor het verkrijgen van een 
mooi, stevig en vol decolleté, is het erg belangrijk dat de huid van de borsten wordt voorzien van essentiële voedende- 
en verstevigende werkstoffen. Een goede bloedcirculatie is dan tevens van groot belang. De onlangs vernieuwde Bio-
Essence Bust Firming Boosting Cream stimuleert de doorbloeding en aanvoer van zuurstof en daarmee ook een optimale 
stofwisseling in het borstweefsel. De geavanceerde formule bevat speciale voedingsstoffen en kruidenextracten zoals 
onder andere Shii-Take en Reishi paddestoelen, Rijstextract, bioflavonoïden, Rode Klaver extract, dennenpollen,  Royal 
Jelly en soja isoflavonen.

Uniek en effectief door een plantaardige en veilige, borstvergrotende werkstof

Het aan de Bio-Essence Bust Firming Boosting Cream eveneens toegevoegde ‘Pueraria Mirifica Root extract’ staat 
ook wel bekend als “de wortel van de jeugd”. Dit is een plantaardige, borstvergrotende werkstof die op een natuurlijke 
en vooral veilige wijze min of meer hetzelfde effect heeft als oestrogenen in het vrouwelijk lichaam. Bij consequent 
gebruik zorgt deze unieke werkstof ervoor, dat het volume van de borsten zichtbaar én voelbaar toeneemt. De donkere 
tepelhof krijgt dankzij Bio-Essence Bust Firming Boosting Cream een mooiere kleur en de borsten worden gelift zonder 
neveneffecten dankzij de natuurlijke ingrediënten. Het resultaat? Mooie, stevige borsten binnen 7 dagen en zichtbaar 
en voelbaar meer volume van de borsten na 28 dagen gebruik!

Distributie & meer informatie:

De producten van Bio-Essence worden exclusief op de Nederlandse markt gebracht door het bedrijf Body Wish uit De 
Meern. 

Consumenten en andere geïnteresseerden kunnen kijken op de website www.bodywish.nl voor meer informatie. Ook 
kan men contact opnemen met Body Wish via telefoonnummer: 030- 6585250.

Prijzen:

• Bio-Essence Celebrity’s Choice Inchloss Body Scrub & Body Cream € 49,95/set
• Bio-Essence Celebrity’s Choice Cellulite Treatment   € 29,00/ 200 ml
• Bio Essence Bust Firming Boosting Cream    € 49,95/ 50 ml

Noot voor de pers:

Voor het aanvragen van HR-beeld, meer persinformatie van Bio-Essence, of producten voor recensie t.b.v. een 
redactioneel artikel of eigen fotografie, kunt u te allen tijde contact opnemen met Cosmetitext via telefoonnummer: 
0416-696342 of per e-mail: info@cosmetitext.nl


