
Predstavljamo vam Anesi kozmetiko z inovativnim 
konceptom za profesionalno nego telesa, ki vam ponuja 
terapevtske linije, ki jih lahko kombinirate in ustvarite vam 
prilagojene lepotilne programe.

Vse izdelke lahko med seboj 
kombinirate in razvijete tretmaje za 
oblikovanje telesa po vaši meri in 
meri vašega klienta.

Anesi izdelki vsebujejo:  

• tradicionalne sestavine, ki se 
   uporabljajo pri oligoterapiji, 
   fitoterapiji, talasoterapiji… 
• visoke koncentracije rastlinskih 
   izvlečkov 
• najnaprednejše komplekse

vzpostavi se 
delovanje 
limfnega 
sistema

reducira se 
celulit

zmanjša se 
volumen

upade 
zadrževanje 
tekočin
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stretch folija 25 cm x 150 m

merilni trak

rezilo za folijski ovoj

bombažni povoj



ANESI CELLULITE REBELLE  zmanjšanje in odprava celulita

nakopičene maščobe je težko odpraviti

oblika telesa postane bolj definirana
zaradi delovanja na pomarančno kožo

krema 
lipoaminocel
toplotno 
aktivna, po 
nanosu lahko 
povijete s folijo
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koncentrat 
proti celulitu
uporabite lokalno, 
z roll-on 
aplikatorjem za 
lažji nanos za 
najbolj težavne 
predele

ampule 
aminocel A.H.A.
koncentrat 
nanesete z 
masažnimi gibi



Koncentrirane ampule z enkratnim odmerkom učinkovin alfa 
hidroksi kislin, iodine extensin, ruscogenina, kofeina in izvlečka 
limone. Pomaga adipoznemu matriksu in izoblikuje konturo 
telesa. Idealen v boju proti trdovratnemu celulitu.

ampule aminocel A.H.A. 20 x 10 ml
koncentrat za oblikovanje in proti-celulitno delovanje

Koncentrat s prijetnim toplotnim učinkom, ki 
ne povzroči rdečice. Stimulira lipolizo na 
problematičnih območjih, kjer se nabirajo 
maščobe. Koktajl učinkovin sensihot, 
regu-shape in regu-slim izboljšuje periferni 
krvni obtok in učinkovito stimulira 
razgradnjo nakopičenih maščob.

koncentrat proti celulitu 6 x 10 ml
koncentrat s toplotnim učinkom
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krema lipoaminocel 500 ml
termo-aktivna krema

4

 

 

 

 

Multifazna termoaktivna emulzija s kofeinskim liposomom, 
izvlečkoma gvarane in L-karnitina, ki pomagajo oblikovati postavo 
in izoblikovati konturo telesa. Vsebuje izvleček bršljana, ki je idealen 
za tkiva s problemom zadrževanja tekočine. Krema je obogatena z 
retinol kronosferami, ki povečajo intenzivnost in podaljšajo 
anticelulitni in shujševalni učinek.



ANESI DRAINAGE-MINCEUR                          drenaža in hujšanje

kombinacija drenaže in zmanjševanja obsega

5

krema drainage remodelante 
500 ml
rahla krema za drenažo in 
oblikovanje telesa
Formula z lahko teksturo, ki učinkuje 
na maščobne obloge in sprosti 
zadrževanje vode. S tem povzroča 
občutek lahkotnosti. Krema vsebuje 
fukus, mentol, izvleček kofeina in 
pronalen kompleks v visoki 
koncentraciji in deluje drenažno, 
dekongestivno in shujševalno. Ima 
močan lipolitičen učinek, ki stimulira 
periferni krvni obtok, razstruplja in 
oblikuje tretirano območje. Poleg 
tega aktivira celično oksigenacijo za 
takojšnje vlaženje.

daje občutek lahkosti, 
zmanjšuje obseg in 
kožo osveži, po nanosu 
lahko povijete s folijo

rezultat je
• izguba volumna,
• občutek lahkotnosti,
• vidno zmanjšanje 
   celulita



 

ANESI FERMENTE-MODELANT            učvrstitev in oblikovanje

okrepitev tonusa in oblikovanje postave
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za čvrsto kožo, 
uporabite na koncu 
tretmajev

rezultat je
• čvrstost in napetost 
   tkiva
• oblika telesa je 
   definirana

krema aminofirm 500 ml
krema za čvrsto in oblikovano telo
Multifazna tekstura, ki se nežno 
vpije v kožo, ji povrne tonus in jo 
preoblikuje. Bogata z organskim 
silikonom, izvlečkom mleka, 
centello asiatico in elastinom, ki 
pomagajo izboljšati tonus in 
okrepiti elastičnost tkiv. 
Nepogrešljiva krema vsakega 
shujševalnega tretmaja. 
Nanesite vsak dan na celotno telo, 
še posebej na območja, ki 
potrebujejo učvrstitev (zadnjica, 
stegna, roke in trebuh).



 

 

 

 

 

masaža

piling

piling krema 200 ml
univerzalni mehanski piling 

krema modelage 500 ml
masažna krema
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Nevtralna krema za ročne masaže 
formulirana s čebeljim voskom in 
parafinom. Posebna tekstura omogoča 
preprost nanos in gladko drsenje rok pri 
različnih masažnih tehnikah. Na koži ne 
pušča mastnega filma.

Mehanski kremno-gelni piling z 
zmletimi koščicami marelic. Obogaten 
s karoteni, vitaminom C in folno kislino. 
Ni ga potrebno odstranjevati s 
spiranjem. 



terapija s hladnimi oblogami
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Koncentrirana tekočina z mentolom, ki ima maksimalno učinkovito 
kriogenično delovanje. Uporablja se s povoji pri hladnih 
shujševalnih tretmajih za stranke, pri katerih zaradi krčnih žil ne 
moremo izvajati toplotnih tretmajev. Osvežilen občutek in 
povečan tonus kože. 
Povoje namočite v tekočino in stranko povijte za 25 minut. 

tekočina za hladno oblogo 500 ml



parafango

parafango 3 kg
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Parafango se uporablja za shujševalne in učvrščevalne tretmaje 
ter tretmaje za oblikovanje telesa. Izvira iz francoske Bretanije in 
vsebuje veliko količino morskih mineralov. Formuliran je s 
parafinom, ki ujame toploto, zaradi česar se pore odprejo in 
izboljšana je absorpcijo izdelka. Izločijo se toksini, izboljšan pa je 
tudi učinek aktivnih učinkovin. Po uporabi prhanje ni potrebno; 
parafin se preprosto odstrani s kože.

stretch folija 25 cm x 150 m

merilni trak

rezilo za folijski ovoj

bombažni povoj



 

 

izdelek za nego doma
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krema lipoaminocel 200 ml
termo-aktivna krema
Multifazna termoaktivna emulzija s kofeinskim liposomom, 
izvlečkoma gvarane in L-karnitina, ki pomagajo oblikovati 
postavo in izoblikovati konturo telesa. Vsebuje izvleček bršljana, 
ki je idealen za tkiva s problemom zadrževanja tekočine. Krema 
je obogatena z retinol 
kronosferami, ki povečajo 
intenzivnost in
podaljšajo anticelulitni in 
shujševalni učinek.



  

 

 

pribor
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čopič za parafango merilni trak

rezilo za folijski ovoj stretch folija 25 cm x 150 m

bombažni povoj
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00386 1 832 34 94

00386 41 336 929, 
00386 41 664 987

info@linea-kozmetika.si

www.linea-kozmetika.si

www.facebook.com/
LineaKozmetika

Boštjan Pečuh s.p.
Utik 47a 

1217 Vodice


