
Individuelle resultater kan og vil variere. It Works! kosmetiske produkter er naturlig kosmetiske, og hevder ikke å kunne 
kurere/behandle/forebygge hud- og/eller hårlidelser. Hvis du er allergisk mot noen av ingrediensene, eller er under 
behandling eller tar medisiner for en hudlidelse, bør du konsultere legen din før du bruker dette produktet.
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DEFINING GEL
KROPPSGELE

   PRODUKTINFORMASJON

Forbedre resultatene av toning og oppstramming 
med denne dypt fuktighetsgivende kroppsgeleen. 
Defining Gel hjelper til med å g jøre utseendet av 
problemområder fastere, som mage, ben og overarmer. 
Denne intensive kroppsgeleen med sin luksuriøse 
fuktighet bidrar til å forbedre hudens tone og tekstur. 
Den er den perfekte følgesvennen til Toning Body Wrap!

Egenskaper og fordeler: 
• Forbedrer hudens tekstur og stramhet 
• Redefinerer utseendet på kroppens konturer  
• Mykner og hydrerer huden

BRUKSANVISNING
Påføres en eller to ganger daglig med masserende 
sirkelbevegelser inntil gelen er helt absorbert. Ekstra 
massasje vil forbedre den oppstrammende effekten av 
Defining Gel, og g jøre at huden ser smidigere ut.

Må ikke brukes på tørr, skadet, solbrent eller sår hud. 
Oppbevares utilg jengelig for barn.

INGREDIENSER
Aqua, Alcohol denat, Propylene glycol, Glycerin, 
Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water, Urea, 
PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-8 Dimethicone, 
Camellia sinensis (Green tea) leaf extract, Aesculus 
Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract, 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, 
Eucalyptus globulus (Eucalyptus) leaf oil, Centella 
asiatica (Gotu kola) leaf extract, Fucus Vesiculosus 
(Bladderwrack) Extract, Hedera Helix (Ivy) Leaf 
Extract, Paullinia cupana (Guarana) seed extract, 
Ruscus aculeatus (butchers broom) root extract, 
Aminomethyl proponal, Carbomer, Phenoxyethanol, 
Caprylyl Glycol, Sorbic Acid, TEA-Hydroiodide, 
Sodium Benzoate, Methylsilanol Mannuronate, 
Limonene, Linalool. 

150 ml ℮

SKU EU21402
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VANLIGE SPØRSMÅL
Hva er Defining Gel? 
Defining Gel er en intensiv kroppsgele som gir 
fuktighet til huden og strammer opp områder som 
mage, rygg, ben og overarmer. 

Hva er fordelene med å bruke Defining Gel? 
Defining Gel fungerer med Toning Body Wrap for 
å opprettholde, forbedre og maksimere resultatene 
dine. I likhet med Toning Body Wrap forbedrer 
Defining Gel hudtekstur og stramhet, noe som 
reduserer forekomsten av slapp hud. Den hydrerer, 
mykner, toner og strammer opp for å gi deg en 
glattere og mer ungdommelig hud. 

Hvor ofte kan jeg bruke Defining Gel? 
Påføres en eller to ganger daglig med masserende 
sirkelbevegelser inntil gelen er helt absorbert. Ekstra 
massasje vil forbedre den oppstrammende effekten 
av Defining Gel, og g jøre at huden ser smidig ut. 
Huden din vil være dypt hydrert, føles mykere og 
virke oppstrammet, tonet og fast! Resultatene er 
progressive med fortsatt bruk.

Skal jeg bruke Defining Gel og 
Toning Body Wrap samtidig? 
Disse produktene har fordel av hverandre og bør 
brukes til forskjellige tidspunkter. For å oppnå 
maksimale resultater bør Defining Gel brukes opptil 
to ganger om dagen på dagene mellom Wrap-
behandlingene. Defining Gel er designet for å 
forbedre de oppstrammende og tonende resultatene 
av Toning Body Wrap. 

Inneholder Defining Gel de samme ingrediensene 
som Toning Body Wrap? 
Defining Gel inneholder en liten mengde av 
bestanddelene som finnes i Wraps, men inneholder 
også ingredienser som kan bidra til å fukte og 
stramme opp alle områder av kroppen din. I likhet 
med Toning Body Wrap, er Defining Gel ikke ment for 
bruk i ansiktet. 

Kan den brukes alene eller må den brukes sammen 
med Toning Body Wrap? 
Defining Gel kan innlemmes i din daglige 
skjønnhetsrutine, enten du bruker Toning Body Wrap 
eller ikke. Imidlertid vil kroppen din oppleve maksimale 
resultater når du slår sammen disse to produktene. 

Kan jeg bruke Defining Gel i ansiktet? 
Nei, Defining Gel er kun laget for å stramme opp og 
tone huden på kroppen. 

Jeg har sensitiv hud. Er det likevel trygt for meg å 
bruke dette produktet? 
Vi anbefaler at du alltid tester produktet på et lite 
hudområde på innsiden av overarmen først. Hvis du 
er bekymret for allergi, bør du spørre legen din før du 
begynner å bruke ethvert hudpleieprodukt.

Kan jeg la barna mine bruke Defining Gel? 
Defining Gel anbefales bare til voksne som er 18 år 
og eldre. 

Kan jeg bruke Defining Gel hvis jeg er gravid, ammer, 
tar medisiner eller har en medisinsk tilstand? 
Før du bruker et nytt produkt, foreslår vi at du 
kontakter legen din for å finne ut om det passer deg. 


