Koncentrat
cynamonowo-kofeinowy

SUPER MOCNY
NA CELLULIT

Produkt skoncentrowany o bardzo silnym dzia³aniu, do zabiegów
“body wrapping” - super mocny. Zawiera maksymaln¹ iloœæ aromatu
paprykowego, olejków: cynamonowego, goŸdzikowego i
pomarañczowego oraz kofeiny, które s¹ najskuteczniejszymi,
aktywnymi substancjami redukuj¹cymi podskórn¹ tkankê t³uszczow¹
bêd¹c¹ g³ówn¹ przyczyn¹ powstawania cellulitu.
Szczególnie polecany jako kuracja wspomagaj¹ca odchudzanie,
zmniejszaj¹ca widocznoœæ cellulitu lub sytuacjach silnie wp³ywaj¹cych
na pogorszenie stanu skóry - zmêczenie, stres, niew³aœciwa dieta.)
Polecany równie¿ osobom z nadwag¹ lub po intensywnym
odchudzaniu, u których skóra jest ma³o elastyczna, przesuszona, ze
sk³onnoœci¹ do wiotczenia.

Sposób u¿ycia:
ze wzglêdu na bardzo silne dzia³anie preparatu, nale¿y zastosowaæ siê
do poni¿szych zasad:
1. Wykonanie testu uczuleniowego:
hskorzystaj z bezp³atnej próbki,
hniewielk¹ iloœæ preparatu wmasuj w skórê na przedramieniu i
pozostaw do nastêpnego dnia. SprawdŸ reakcjê skóry - lekkie
zaczerwienie jest objawem normalnym. Jeœli zaczerwienie nie zniknie
po 24 h - preparatu nie nale¿y stosowaæ.
2.Przeprowadzenia zabiegu
hPierwszy zabieg: na³ó¿ cienk¹ warstwê preparatu na wybran¹ czêœæ
cia³a, owiñ foli¹. Po 5 min. zdejmij foliê, zmyj pozosta³y preparat .
hDrugi zabieg: na³ó¿ cienk¹ warstwê preparatu na skórê w
miejscach odk³adania siê tkanki t³uszczowej: uda, poœladki, brzuch,
biodra; owiñ cia³o foli¹. Obserwuj¹c reakcjê skóry mo¿esz wyd³u¿yæ
czas owiniêcia foli¹ do 15 min.
hKolejne zabiegi wykonuj w cyklach po 5 zabiegów, ka¿dy zabieg co
4-5 dni. Stopniowo wyd³u¿aj czas trwania zabiegu do 30, 35, 40 min.
Mo¿esz indywidualnie zwiêkszaæ iloœæ aplikowanego preparatu. W
przerwach miêdzy cyklami stosuj krem na cellulit.
Bardzo wa¿ne jest stopniowe zwiêkszanie iloœci preparatu, zaczynaj¹c
od bardzo ma³ej iloœci.
Nie stosowaæ preparatu na rozgrzan¹, zaczerwienion¹ skórê na
przyk³ad po k¹pieli w wannie lub pod prysznicem, po k¹pielach
s³onecznych. Uczucie pieczenia, ciep³a oraz zaczerwienienie skóry jest
normalnym objawem towarzysz¹cym zabiegom tego typu, zanikaj¹cym
po 1-2 godzinach. Je¿eli uczucie pieczenia stanie siê zbyt intensywne,
nale¿y przerwaæ zabieg, zmyæ preparat zimn¹ wod¹ i zastosowaæ zimne
ok³ady.

Ocena wp³ywu kosmetyku na bezpieczeñstwo
zdrowia ludzi dokonana przez lekarza
dermatologa – obejmuj¹ca badania dotycz¹ce
tolerancji skóry cia³a, w miejscu stosowania, na
Koncentrat cynamonowo – kofeinowy
Art.11 ust.1 p.4. Ustawy z dnia 30 marca 2001r o kosmetykach wraz z póŸniejszymi zmianami

Na podstawie badañ lekarskich i opinii kosmetyczki wykonuj¹cej
zabiegi oraz zebranych od probantek – ochotniczek wywiadów
stwierdzam, i¿ Koncentrat cynamonowo - kofeinowy stosowany w
zabiegu „body wrapping”:
æ nie wywo³ywa³ podra¿nieñ skóry, w miejscu stosowania,
poniewa¿ u ¿adnej probantki, zarówno bezpoœrednio, jak i po serii
kolejnych zabiegów nie stwierdzi³am negatywnych objawów
wskazuj¹cych na nietolerancjê skóry na stosowany preparat tj.
obrzêku, pokrzywki, uczucia œwi¹du. Podczas zabiegu
wystêpowa³o u testuj¹cych (w czasie zalegania preparatu na
skórze) uczucie rozgrzania o ró¿nym stopniu nasilenia. Niektóre
probantki odczuwa³y równie¿ uczucie delikatnego pieczenia i/lub
mrowienia skóry. Po zakoñczeniu zabiegu u wszystkich probantek
obserwowano zaró¿owienie skóry (ró¿nej intensywnoœci) doœæ
szybko ustêpuj¹ce, jak wynika³o z przeprowadzonego wywiadu
maksymalnie po 20 minutach. Probantki przed przyst¹pieniem do
planowanych zabiegów poinformowano o mo¿liwoœci wyst¹pienia
w trakcie i po zabiegu uczucia pieczenia, ciep³a oraz
zaczerwienienia skóry, utrzymuj¹cego siê do 1-2 godzin od
zakoñczenia zabiegu, dlatego te¿ objawów tych nie odbiera³y one
negatywnie. Wg ich opinii z ka¿dym nastêpnym zabiegiem uczucia
te by³y znacznie mniej intensywne,
æ korzystnie wp³ywa³ na poprawê wygl¹du i stanu skóry. Seria
zabiegów z udzia³em badanego preparatu wyraŸnie
wyrównywa³a koloryt skóry, poprawi³a jej ogólny wygl¹d. Skóra
by³a zdecydowanie lepiej nawil¿ona, wyraŸnie wyg³adzona,
odpowiednio napiêta. zakoñczeniu badañ skóra wszystkich
probantek by³a w lepszej kondycji, a przez to widocznoœæ tzw.

„pomarañczowej skórki” zdecydowanie mniejsza. Poprawa
napiêcia i elastycznoœci skóry uda powodowa³a, i¿ wydawa³y siê
one smuklejsze.
Badany Koncentrat Cynamonowo - Kofeinowy:
! by³ dobrze tolerowany przez skórê cia³a,
! mo¿e byæ stosowany w zabiegach „body wrapping” jako
skuteczny preparat pielêgnacyjny oraz wyszczuplaj¹cy,
wspomagaj¹cy redukcjê tkanki t³uszczowej osobom, u których
nie wystêpuj¹ przeciwwskazania do tego typu zabiegów,
! powinien byæ polecany osobom z nadwag¹ lub po intensywnym
odchudzaniu, u których skóra jest ma³o elastyczna, przesuszona,
ze sk³onnoœci¹ do okresowych spadków napiêcia i wiotczenia
skóry,
! seriê zabiegów z udzia³em Koncentratu cynamonowo –
kofeinowego szczególnie nale¿y polecaæ jako kuracjê
wspomagaj¹c¹ odchudzanie, zmniejszaj¹c¹ widocznoœæ cellulitu
lub w sytuacjach silnie wp³ywaj¹cych na pogorszenie siê stanu
skóry (zmêczenie, stres, niew³aœciwa dieta itp.),
Przeciwwskazaniem do stosowania Koncentratu cynamonowo –
kofeinowego w zabiegu „body wrapping” s¹:
! ostre stany zapalne skóry wymagaj¹ce leczenia
farmakologicznego,
! stwierdzona nadwra¿liwoœæ na sk³adniki recepturalne wyrobu,
zw³aszcza na olejek z goŸdzikowca korzennego, olejek
cynamonowy, aromat paprykowy (dodatni test uczuleniowy
wykonany na skórze przedramienia)
oraz ogólne przeciwwskazania zdrowotne do wykonania
jakiegokolwiek zabiegu „body wrapping”:
! ci¹¿a, okres karmienia i menstruacji,
! zatory naczyniowe,
! dolegliwoœci sercowe,
! problemy z kr¹¿eniem,
! ¿ylaki lub siatka rozszerzonych naczyñ krwionoœnych,
! przebyte niedawno operacje,
! okres menopauzy z nasilonymi „uderzeniami gor¹ca”.
Nie stosowaæ badanego preparatu na rozgrzan¹, zaczerwienion¹
skórê cia³a np. bezpoœrednio po k¹pieli w wannie lub pod
prysznicem, po k¹pielach s³onecznych.

Potwierdzenie rodzajów dzia³añ obejmuj¹ce badanie w³asnoœci u¿ytkowych
Koncentratu cynamonowo – kofeinowego
stosowanego w zabiegu „body wrapping”
Art.11 ust.1 p.6. Ustawy z dnia 30 marca 2001r o kosmetykach wraz z póŸniejszymi zmianami

Na podstawie opinii dyplomowanej kosmetyczki oraz zebranych
od probantek - ochotniczek wywiadów oraz wyników badañ
aparaturowych, stwierdzamy, i¿ badany koncentrat cynamonowo
– kofeinowy:
! posiada³ w³aœciw¹ dla tego typu preparatów formê podania,
konsystencjê oraz zapach,
! bardzo ³atwo rozprowadza³ siê na skórze cia³a daj¹c delikatny
poœlizg, który u³atwia³ wykonanie masa¿u,
! u wszystkich probantek w czasie zalegania pod foli¹ wywo³ywa³
uczucie rozgrzania skóry (o ró¿nym stopniu nasilenia) po³¹czone
u niektórych probantek z pieczeniem skóry oraz lekkim jej
mrowieniem. W/w odczucia pojawia³y siê u ka¿dej z probantek w
nieco innym czasie, w du¿ej mierze zale¿nym od indywidualnego
progu tolerancji skóry, najszybciej po 10 minutach od momentu
zawiniêcia foli¹ cia³a, najpóŸniej po 15-20 minutach.
! po zdjêciu folii: skóra u wszystkich probantek by³a lekko
zaczerwieniona. Zaczerwienie skóry ca³kowicie ustêpowa³o u
wszystkich probantek, jak wynika³o z wywiadu, max. po ok. 20
minutach od zakoñczenia zabiegu,
! skóra bezpoœrednio po zabiegu by³a:
[
[
[
[
[

o przyjemnym zapachu,
zmiêkczona i wyg³adzona,
nawil¿ona,
bez objawów nadmiernej lepkoœci,
o jaœniejszym kolorycie.

Po zakoñczeniu serii od 4 do 5 zabiegów „body wrapping” z
udzia³em Koncentratu cynamonowo – kofeinowego :
æ ogólny wygl¹d skóry miejsc objêtych zabiegiem
zdecydowanie siê poprawi³. Kosmetyczka oraz wszystkie
probantki po zakoñczeniu badania zaobserwowa³y poprawê
ogólnego wygl¹du skóry, która w ich ocenie sta³a siê wyraŸnie
wyg³adzona, odpowiednio napiêta o lepsze elastycznoœci i
zdrowszym, jaœniejszym kolorycie. Objawy cellulitu tzw.
„pomarañczowa skórka” traci³y charakterystyczne dla tych
zmian niejednolite zabarwienie (w miejscach zag³êbieñ sinawoniebieskich), stawa³y siê delikatnie zaró¿owione i zdecydowanie
mniej widoczne ( co potwierdzaj¹ do³¹czone w raportach z
zabiegów zdjêcia skóry uda ). Zdaniem kosmetyczki u osób o
lepszej wyjœciowej kondycji skóry w/w efekty widoczne by³y ju¿
po pierwszym zabiegu, a u pozosta³ych probantek dopiero po 2,
3 zabiegu. Pomiary aparaturowe obiektywnie wykaza³y, ¿e u
ka¿dej z probantek zosta³y zainicjowane procesy prowadz¹ce do
mierzalnej poprawy nawil¿enia i parametrów biomechanicznych
skóry.
æ kosmetyczka i probantki nie zaobserwowa³y wyraŸnych efektów
wyszczuplaj¹cych, co potwierdzaj¹ zarówno pomiary metryczne
obwodu ud oraz wyliczony przed i po serii zabiegów wskaŸnik
BMI. Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿ badane parametry u
wszystkich probantek wykazywa³y tendencjê spadkow¹,
pomimo ¿e probantki w okresie trwania badania nie stosowa³y
diet i kuracji odchudzaj¹cych oraz nie podejmowa³y ¿adnej
dodatkowej aktywnoœci fizycznej. Wyniki te wskazuj¹ na
zainicjowanie procesu wyszczuplania. W celu uzyskania lepszych
efektów stosowanych zabiegów z udzia³em Koncentratu
cynamonowo – kofeinowego nale¿y wyd³u¿yæ okres stosowania
preparatu zwiêkszaj¹c czêstotliwoœæ i iloœæ zabiegów.
Dodatkowo po³¹czyæ podjêt¹ kuracjê ze zwiêkszon¹
aktywnoœci¹ fizyczn¹ oraz stosowaniem odpowiedniej diety
wyszczuplaj¹cej.
Zdaniem kosmetyczki badany Koncentrat cynamonowo –
kofeinowy posiada dobre w³asnoœci pielêgnacyjne. Stosowany w
regularnych zabiegach zdecydowanie poprawia ogólny wygl¹d
skóry (efekt poprawy jest tym wiêkszy im w lepszej kondycji
wyjœciowej jest skóra) oraz wspomaga redukcjê tkanki t³uszczowej
i zmniejsza widocznoœæ cellulitu.

Opinie i interpretacje dotycz¹ce oceny
deklarowanych w³asnoœci u¿ytkowych
Na podstawie wyników przeprowadzonych badañ stwierdzamy, i¿
zosta³y potwierdzone przewidywane na podstawie sk³adu w³asnoœci
u¿ytkowe Koncentratu cynamonowo - kofeinowego:

æ£atwo rozprowadza siê na skórze cia³a,
æPoprawia ogólny wygl¹d skóry cia³a w miejscu zastosowania,
æZmniejsza widocznoœæ objawów cellulitu,
æWykazuje dzia³anie wyszczuplaj¹ce.
Art.11 ust.1 p.6. Ustawy z dnia 30 marca 2001r o kosmetykach wraz z póŸniejszymi zmianami

Raport z zabiegu „body wrapping” z udzia³em:
Koncentratu cynamonowo – kofeinowego
+ wyniki badañ aparaturowych
Probant 1: ZL-O ( kobieta )

Wiek: 50 lat ostatni zabieg kosmetyczny:

sierpieñ br
Miejsce wykonywania zabiegu: uda, brzuch

A. stan skóry przed zbiegiem (ocena kosmetyczki):

!skóra sucha, sk³onna do nadmiernego z³uszczania naskórka,
!cellulit I fazy rozwoju,
!naczynia: bez zmian.

Nadmiar tkanki t³uszczowej na biodrach, udach; wskaŸnik masy cia³a BMI = 29,42
wskazuj¹cy nanadwagê ( BMI >25,00).

Opis zabiegu

ZABIEG 1.
1.Przygotowanie skóry do zabiegu poprzez oczyszczenie (zmycie) jej wod¹,
2.Aplikacja na skórê ud niewielkiej iloœci Koncentratu cynamonowo – kofeinowego,
3.Delikatny masa¿,
4.Zawiniêcie foli¹ na 20 minut obszarów cia³a objêtych zabiegiem,
5.Po up³ywie 20 minut zdjêcie folii z cia³a.
Zabieg przebiega³ bez zak³óceñ. W czasie wykonywania zabiegu, jak i po zabiegu nie
wyst¹pi³y ¿adne objawy podra¿nieñ.
W trakcie 20-minutowego zalegania preparatu na skórze pod foli¹ probantka odczuwa³a,
jak wynika³o z wywiadu, najpierw delikatne ch³odzenie skóry, które nastêpnie
przechodzi³o po ok.10 minutach od owiniêcia ud foli¹ w uczucie ciep³a (rozgrzania)
po³¹czonego z uczuciem delikatnego pieczenia i mrowienia. Probantka nie zg³asza³a w
wywiadzie wyst¹pienia w trakcie zalegania preparatu pod foli¹ uczucia œwi¹du skóry.
Po usuniêciu folii: zdaniem kosmetyczki skóra ud by³a wyraŸnie rozjaœniona, miejscowo
zaró¿owiona (wewnêtrzna storna ud, tylna powierzchnia ud na wysokoœci kolan),
zmiêkczona i wyg³adzona w dotyku, bez wyczuwalnej szorstkoœci i nadmiernej
lepkoœci.
Objawy delikatnego zaczerwienia skóry szybko ustêpowa³y, zanika³y ju¿ po ok. 8-10
minutach od zdjêcia folii.Powsta³e w trakcie uczucie ciep³a (miejscowego rozgrzania)
wg probantki ca³kowicie ustêpowa³o po ok. 40 minutach od zakoñczenia zabiegu,
natomiast zaró¿owienie skóry po ok. 20 minutach.
Kolejne z serii zaplanowanych zabiegów wykonywano, co 5-6 dni (w wyznaczonych
terminach), stopniowo wyd³u¿aj¹c, z ka¿dym nastêpnym, czas zalegania pod foli¹
preparatu na skórze ud oraz brzucha ( z 20 minut przy pierwszym zabiegu na 30, 35,
40 minut ).

Zabiegi wykonywano wg schematu postêpowania podanego przy pierwszym zabiegu.
Bezpoœrednio po zakoñczeniu zabiegu, jak i w okresie miêdzy zabiegami nie
wystêpowa³y na skórze negatywne objawy, które mog³yby wskazywaæ na nietolerancjê
skóry na badany preparat.
Wyd³u¿enie czasu zalegania preparatu pod foli¹ nie mia³o negatywnego wp³ywu na
samopoczucie probantki w trakcie zabiegu tj. m.in. nie nasila³o opisanych przy
pierwszym zabiegu odczuæ zwi¹zanych z miejscowym rozgrzaniem cia³a.

B. stan skóry po 24 godzinach od ostatniego z serii zaplanowanych
zabiegów (ocena kosmetyczki):
! poprawa nawil¿enia i wyg³adzania skóry,
! rozjaœnienie kolorytu skóry,
! poprawa elastycznoœci i napiêcia skóry,
! zmniejszona widocznoœæ cellulitu,
! optyczne wyszczuplenie ud i brzucha,
! poprawa ogólnego wygl¹du skóry.
Wyniki badañ aparaturowych wykonanych przed i po zakoñczeniu serii 5
zabiegów z udzia³em Koncentratu cynamonowo – kofeinowego:

! dokumentacja fotograficzna efektów dzia³ania preparatu:
Na zamieszczonych poni¿ej, przyk³adowo wybranych zdjêciach wyraŸnie widaæ pozytywne zmiany,
jakie zasz³y w wygl¹dzie skóry ud ( w tym m.in. wyrównanie kolorytu skóry, zmniejszenie widocznoœci
cellulitu):

A

przed seri¹ zabiegów

B

po 4 zabiegach

P0 - pomiar „zerowy” wykonany przed seri¹ zabiegów; Pk - pomiar „koñcowy” wykonany po serii zabiegów

wyniki pomiarów instrumentalnych: nawil¿enia i parametrów
biomechanicznych skóry ud:
! skóra uda lewego w pkt. B:

! wyniki pomiarów metrycznych obwodu ud

[ obwód ud mierzono 20 cm na

zgiêciem kolanowym]
Obwód ud w cm:
przed seri¹ zabiegów:
po 5-zabiegach:
Ró¿nica w cm:

!

Prawe: 53,5; Lewe: 54,0
Prawe: 52,5; Lewe: 53,0
Prawe: 1,0; Lewe: 1,0
( spadek obwodu uda lewego i prawego o 1,0 cm )

wskaŸnik masy cia³a (BMI) wyliczony z wzoru:
WskaŸnik masy cia³a (BMI):
przed seri¹ zabiegów:
po 5-zabiegach:

31,98
31,71 (wartoœæ BMI nie wzros³a, wykazuje tendencjê spadkow¹ )

Interpretacja wyniku wskaŸnika masy cia³a BMI (z ang. Body Mass Index) :
<18,50

niedowaga

18,50 - 24,90

norma

25,00 - 29,90

nadwaga

>30

oty³oœæ

Zabiegi wykona³a: Dyplomowana kosmetyczka Ewa Obraziñska

