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A massagem com CelluBlue reproduz os gestos da massagem a vácuo.
Com o seu sistema de ventosa, o CelluBlue permite-lhe desencadear a lipólise, que
corresponde à remoção de gordura pelos adipócitos, e activar e optimizar as circulações
venosa e linfática.
Os resultados serão ainda mais visíveis com uma dieta saudável e algum exercício físico!
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FÁCIL DE USAR
Massaje a sua pele com o sistema de sucção do CelluBlue, executando os movimentos
indicados nas instruções de uso. CelluBlue é simples e não exige formação.
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EFICÁCIA COMPROVADA
Após o seu uso diário, durante 3 a 4 semanas, os resultados são claramente visíveis. Não
está satisfeita? Nós reembolsamos o valor do seu CelluBlue!
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ECONÓMICO
O CelluBlue é económico, não utiliza energia, não se desgasta e pode ser utilizado
quantas vezes for necessário. Um aliado valioso e sustentável!
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HIPOALERGÉNICO
O CelluBlue é feito exclusivamente de silicone médico. Utilize-o de forma segura e sem
medo de alergias! Limpa-se facilmente com sabão e água.
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CONECTADA
Mantenha-se ligada e descarregue a aplicação CelluBlue para o seu smartphone. O seu
smartphone tornar-se-á no seu treinador anti-celulite.
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MOBILIDADE
Graças à sua pequena dimensão e à sua bolsa de transporte, pode levar o seu CelluBlue
para onde quiser. Ele cabe perfeitamente na sua mala de mão ou de viagem.
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Como utilizar o seu CelluBlue?

!
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Antes de o utilizar: prepare o seu CelluBlue e também a sua pele
!
• Em primeiro lugar, obtenha uma loção de massagem. NUNCA deve utilizar o CelluBlue
em pele seca. O Cellublue deve ser usado numa pele oleada para que o copo deslize
sobre a pele.
• Escolha a área a ser tratada. A massagem com o CelluBlue pode ser realizada em todas
as áreas com celulite: nádegas, estômago, ancas, pernas…
• Aplique o óleo de massagem na zona escolhida.
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Primeiro passo: aplique o CelluBlue na sua pele
!

1. Pressione firmemente a parte lateral do seu CelluBlue e coloque, sem largar, na área
escolhida.
2. Solte lentamente a parte lateral do CelluBlue na sua pele, esta será sugada para o
interior do CelluBlue.
3. Pode controlar o nível de sucção, puxando o Cellublue para cima para libertar algum
ar, o que vai reduzir a sucção da sua pele.
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Segundo passo: massagem com CelluBlue
!

1. Após untar a zona pretendida do seu corpo e aplicar o CelluBlue como indicado no
passo anterior, mova-o de baixo para cima durante 3 minutos (por exemplo, começe
no joelho e movimente o CelluBlue no sentido da virilha; quando chegar à virilha,
levante o CelluBlue e comece de novo no joelho) e, depois, da esquerda para a direita
durante 1 minuto.
2. Faça movimentos circulares por 1 minuto, sempre no sentido ascendente, de baixo
para cima.
3. Para eliminar mais celulite, pode terminar a sua massagem empurrando o seu
CelluBlue para baixo e puxando-o para cima, sem o soltar da sua pele.
4. Cada área necessita de, pelo menos, 5 minutos de massagem. Pode adaptar a
duração de casa sessão, dependendo da área escolhida e da extensão da sua
celulite. As sessões devem ser realizadas diariamente até atingir os resultados
desejados (entre 15 a 20 dias, na maioria dos casos). Algumas mulheres vão observar
resultados mais rapidamente do que outras, tudo depende da sua celulite.
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Terceiro passo: Após a massagem

!

Após terminar a massagem da área ou áreas escolhidas, recomendamos vivamente que
beba 500 ml de água ao longo da hora seguinte a ter utilizado o CelluBlue.
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Tenha em atenção:
!

• O CelluBlue não deve ser utilizado sobre feridas ou cicatrizes ou caso sofra de algum
tipo de doença dermatológica ou circulatória.
• É normal que a sua pele apresente vermelhidão devido ao aumento de fluxo sanguíneo
na area tratada, originado pela sucção do CelluBlue. A vermelhidão desaparecerá após
alguns minutos.
• Caso surjam pequenos hematomas, aconselhamos que reduza a sucção do seu
CelluBlue, durante a massagem. Neste caso, pode realizar uma sessão a cada 2 dias,
em vez de diariamente.
• Deve manter este objecto sempre fora do alcance das crianças, pois não se trata de um
brinquedo.
• Pode lavar o seu CelluBlue com um pouco de sabão e água. Enxague bem depois da
lavagem.

