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MESOTECH
b?i Dolomitech

MESOTECH b?i Dolomitech là ?? xu?t sáng t?o c?a Dolomitika công ngh? cho ph??ng
pháp ?i?u tr? th?m M? s? nguyên t?c Mesotherapy cho phép ?? có ???c k?t qu? lâu dài và
có th? nhìn th?y t? phiên h?p ??u tiên.

PH??NG PHÁP ?I?U TR? M?T
Dolomitech ch?m sóc da m?t cho khuôn m?t m?i youthfulness và r?ng r?, ??m b?o k?t qu?
tuy?t v?i: tuy?t ??i tác ??ng và ?nh h??ng lâu dài trong cu?c chi?n ch?ng d?u hi?u lão hóa
và c?i thi?n s? tho?i mái thông qua m?t da sâu hydrat hóa.

CH?M SÓC C? TH?
Thi?t k? ??c bi?t ?? ch?ng l?i các v?n ?? ph? bi?n nh?t liên quan ??n các khi?m khuy?t c?a
b?n ??a hoá ch?t béo và ch?y x? da, ch?m sóc c? th? Dolomitech cung c?p các gói ??c
bi?t ?? ng?n ch?n kh?i phát c?a h? và cung c?p h? tr? cho s?i, v?i nh?ng c?i ti?n rõ ràng ??
các ???ng vi?n c? th?.

PH??NG PHÁP ?I?U TR? LO?I B? LÔNG V?NH VI?N
Gói Epil m?t và Dolomitech cho phép n?m b?t Epil c? th? thông qua m?t khóa h?c ng?n
c?a ?i?u tr? gi?m m?t ?? tóc lên ??n 80%. Hoàn toàn không gây ?au ??n, h? là ??c bi?t
thích h?p cho ?i?u tr? khu v?c nh?y c?m, x?m và ph? tùng cho nh?ng ng??i có m?t lông t?
??c bi?t rõ ràng.

THU?C ??P EXUDATIVE
Sensational ??i m?i có th? gi?m cân m?t cách nhanh chóng và hoàn toàn kh?e m?nh. ?ây
là m?t s? pha tr?n tinh vi c?a các lo?i tinh d?u, chi?t xu?t t? th?c v?t và carnitine, khi?n c?
th? ?? th? b?t th??ng, t?o ra m?t gia t?c m?nh m? c?a s? chuy?n hóa lipid và lo?i b? các
ch?t th?i trao ??i ch?t. ??m b?o gi?m cân t? cách 0.8 kg-1,5 kg m?i phiên.

Gi?i pháp công ngh? DOLOMITECH ???c thi?t k? ?? cung c?p nhanh h?n các nguyên t?c
ho?t ??ng t? nhiên trong Gutsy tình tr?ng và k?t qu? có th? nhìn th?y k? t? khi ?i?u tr? ??u
tiên và lâu dài. Thông qua các ph??ng pháp ?i?u tr? DOLOMITECH b?n nh?n ???c các
gi?i pháp b?n ?ang tìm ki?m cho làn da c?a b?n, giai ?i?u mông và cho lo?i b? lông v?nh
vi?n.
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