
novinka

jsou nové zeštíhlující produkty Mary Cohr, 
které přináší mnohočetné účinky: 

BIOLOGICKÉ A MECHANICKÉ ÚČINKY, 
CÍLENÉ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ÚČINKY  
PRO VYTVAROVANOU POSTAVU  

A ŠTÍHLEJŠÍ KŘIVKY.

Veškeré akce platí od 1. dubna do 31. května 2020. (nebo do vyprodání zásob) 
Sleva se nevztahuje na kombinaci dvou totožných produktů. Slevy se nesčítají. NOVINKA MARY COHR • 4-5/2020

MULTI SLIM CAPSULES & MULTI SLIM

Multi Slim Capsules 
/ Spalovač tuků, dóza 60 ks
Objednávací kód: 894570

VNITŘNÍ ÚČINKY:
Kapsle pomáhají spalovat a eliminovat tuk pro optimální a rychlé 
zeštíhlující výsledky – Efekt spalování tuků.

POUŽITÍ:
Užívejte max 2 kapsle denně, ráno a v poledne po jídle. Může se užívat 
s jinými doplňky stravy. Pouze pro dospělé. Není doporučen pro těhotné 
a kojící ženy. Používejte jako součást intenzivního zeštíhlujícího programu 
spolu s aplikací krému.

SLOŽENÍ:
Guarana a Cola (Kolovník zašpičatělý) – urychlují spalování tuků, Ibišek 
(drenážní účinek)

1 053 Kč

AKČNÍ  
ZAVÁDĚCÍ CENA

běžná cena  
1316 Kč620 Kč 

AKČNÍ  
ZAVÁDĚCÍ CENA

běžná cena  
775 Kč

Multi Slim   
/ „Zeštíhlující“ tělový krém, 125 ml
Objednávací kód: 894560

VNĚJŠÍ ÚČINKY:
Účinky proti zadržování vody a podpora rychlejšího s 
palování tuků

BIOLOGICKÉ ÚČINKY: Multi Slim lokálně bojuje proti 
nahromaděnému tuku  a rozbíjí celulitidu, díky svým aktivním 
složkám 

MANUÁLNÍ  ÚČINKY: díky hlavici s masážními 
kuličkami pro zeštíhlující masáž.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ APLIKÁTORU: Otočte 
do polohy ON a vymáčkněte z tuby požadované množství 
krému. Poté otočte do polohy OFF a použijte masážní 
hlavici krouživými a vzestupnými pohyby dokud se krém plně 
nevsákne do pokožky a zakončete ruční masáží. Aplikujte ráno 
a večer na problémové partie.

SLOŽENÍ:
Celulóza získaná z mořských řas (spalování), Extrakt z kůry 
stromu mahagonu (zpevnění), Extrakt z divokého zázvoru 
(drenážní účinek)

Vydává EST-OUEST CONSEILS Praha s.r.o., výhradní distributor značky Mary Cohr pro ČR, 
Biskupská 6, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 211 221 726, e-mail: info@eoc.cz, www.marycohr.cz

•  Ke každému uvedenému jednotlivému produktu obdržíte jako DÁREK ZDARMA METR,  
speciálně upravený pro měření tělových partií.

•  Pokud si zakoupíte oba produkty dohromady, obdržíte jako DÁREK ZDARMA  
PRAKTICKOU SPORTOVNÍ TAŠKU.

Dárek zdarma


