
 
برای همه  (Somatoline) ژل الغری سوماتولین

نواحی بدن اعم از شکم پهلو ران باسن سینه بازو و غبغب  

و چون به صورت موضعی استفاده می   قابل استفاده بوده

شود.برای خانم هایی که دارای افتادگی شکم بر اثر زایمان  

و سزارین می باشندو پس از دوران زایمان بسیار مفید بوده 

و نه تنها موجب الغری و کاهش سایز سریع در نواحی 

شکم و پهلو ها و زیر شکم می گردد بلکه باعث باال  

فتادگی پوست زیر شکم نیز  کشیدن پوست شکم و رفع ا

 .می گردد

کرم الغری توتال بادی ایتالیا بهترین و سریع ترین روش 

برای الغری موضعی و از بین بردن سلولیت های زیر  

پوستی می باشد که عالوه بر الغری و کاهش سایز باعث 

براق و شفاف شدن پوست می گردد که برای زیبایی و 

 .شادابی پوست نیز بسیار موثر است



ژل الغری سوماتلین ایتالیا کرم الغری سوماتلین یکی  

ازبهترین کرمهای چربی سوز داخل کشوره وخیلی زود  

چربیهای شکم وپهلو وران وبازوی شما روآب میکنه  

وپوست بدنتونم سفت میکنه این محصول جدید ترین  

محصول این کارخانه هست که درسال تولید شده 

 …ورضایتمندی ازاین محصول
 

والت ارائه شوندهمحص   : 

 کرم الغری سینره ساخت ایران 

2162314037400136 شماره مجوز  

 کرم ماساژ جینیسینگ ) گرم (

 HEALTHY SHOP : نام تجاری

۰۰۰۹۸۰۹۶۴۹۹۴۷۴۷۵شماره پروانه بهداشتی :   

 NAQI لوسیون ماساژ الغری

۱۱۷۵۷۹۴۷۱۵۸۴۲۱۳۶شماره پروانه بهداشتی :   



ا کد بهداشتی  ب Academie ژل الغری آکادمی

106371013027 
 کرم ماساژ بدن جلبک دریایی ولنسی )سرد و گرم(

VALENSEY 
۱۳۷۶۲۶۹۳۱۲۵۱۷۸۴۳شماره پروانه بهداشتی :   

 Somatoline ژل الغری توتال بادی سوماتوالین
 محصول کشور ایتالیا 

 میلی لیتر  ۲۲۰

 Total Body ژل الغری سوماتلین توتال بادی ایتالیایی
ُSomatoline 

 
 تومان  138000

 تومان  498,000

 تومان  650,000



اخیرا بعضی کانال های تلگرامی و یا اینستاگرامی با نام  

های مختلف گاها اقدام به فروش محصوالت تقلبی و غیر 

اصل و یا محصوالت و بی کیفیت و با قیمت های مختلف  

کرده که اصالت کاالی عرضه شده توسط این اشخاص را  

پ به هیچ عنوان تایید نمی نماید و لطفا فروشگاه الوند شا

برای حفظ سالمتی و اثربخشی واقعی از خرید محصوالت  

 !بی کیفیت و غیر اصل اکیدا خودداری فرمایید

کرم    کرم کوچک کننده سینه توتال بادی سوماتولین اصل  مشخصات اصلی
 Somatoline سوماتلین الغری سوماتولین قویترین ژل چربی سوز قوی

 کرم و ژل موضعی گیاهی  نوع
 Somatoline توتال بادی سوماتولین ایتالیایی برند 
 میلیلیتر  220  حجم 
 Italy کشور سازنده 
 11/2026 تاریخ مصرف 
 انواع پوست و هر نوع چاقی  مناسب برای
 غیر چرب  نوع بافت 
 گیاهان طبیعی و حاوی ال کارنتین ترکیبات تشکیل دهنده 

 Somatoline :دسته: قرص الغری برچسب
Slimming Gel,  ,آیا با ژل الغری میتوان الغر شد ؟

ن بردن غبغب, بهترین ژل از بین بردن سلولیت, از بی

الغری, بهترین کرم الغری, ژل الغری, ژل الغری اصل, ژل 

الغری تضمینی, ژل الغری سوماتولین, ژل الغری 



قرص الغری مخصوص   ,(Somatoline) سوماتولین

دوران بارداری, قیمت ژل الغری سوماتولین, قیمت کرم  

  الغری سوماتولین, کرم الغری, کرم الغری تضمینی, کرم

الغری چیست ؟, کرم الغری سوماتولین, الغری شکم و 

 پهلو با ژل الغری

 توضیحات کلی در رابطه با ژل الغری سوماتلین

 موارد استفاده ژل الغری سوماتلین

 مشخصات ژل الغری سوماتلین

مزایای استفاده از ژل الغری سوماتلین در چه مواردی 

گردد؟خالصه می  

مکانیسم اثرگذاری استفاده از ژل الغری سوماتلین به چه 

باشد؟صورت می  

 ترکیبات اصلی ژل الغری سوماتلین

 درمان و رفع سلولیت با ژل الغری سوماتلین 

 نحوه تهیه ژل الغری سوماتلین



باشد؟ ن به چه صورت میطریقه مصرف ژل الغری سوماتلی  

زمان استفاده از ژل الغری سوماتلین مدت   

  فعالیتی چه برای اثربخشی بیشتر ژل الغری سوماتلین، 

داد؟ انجام باید  

 هزینه خرید ژل الغری سوماتلین

تواند چه عوارضی را به استفاده از ژل الغری سوماتلین می 

 دنبال داشته باشد؟

تفاده از ژل الغری اهمیت رژیم و ورزش در کنار اس

 سوماتلین 

کاهش وزن براثر از دست دادن آب بدن با استفاده از ژل 

 الغری سوماتلین

  های الغری ژل قویترین از یکی ژل الغری سوماتلین

 باشد می بدن  مختلف نقاط در سریع وزن  کاهش برای دنیا

  برای ایتالیایی  سوماتولین الغری   ژل از استفاده دلیل به و

هر نوع چاقی قابل استفاده می باشد و برای  و افراد کلیه



همه قسمت های بدن مثل شکم پهلو ها ران باسن بازو و 

  می استفاده قابل  پوستی زیر های سلولیت آنتی ساق پا و

 آن  موضعی مصرف به توجه  با سوماتلین الغری ژل .باشد

  آل ایده وزن  را  شما  سریع خیلی و ندارد عوارضی هیچگونه

مورد نظرتان می رساند اندام تناسب و . 

  زایمان  دوران  از بعد که زنانی برای ژل الغری سوماتلین

  بسیار اند شده  هم شکمی پوست افتادگی و شلی دچار

  باعث و کند می جمع را شکم   سریع خیلی و بوده مفید

میشود شکم شدن جمع و شکم شدن  الغر . 

 

 
 طریقه مصرف

چند قطره ژل را ماساژ داده بعد یک نایلون روی اون نقطه  

ت ساع  5کشیده یا با کمر بند یا شال بسته شود به مدت 

 .بعد باز شود ابکشی شود

 


