BEHANDLINGER

OM UNIVERSAL CONTOUR WRAP
Universal Contour Wrap ® Classic Professionel er den eneste
videnskabeligt beviste behandling, der garanterer en
reduktion på 15 cm. på blot to timer, hvilket gør det til den
perfekte løsning, til særlige lejligheder.
De 15 cm. tab er også garanteret i mindst tredive dage, så du
kan være sikker på at se godt ud længe efter du forlader
salonen. Det lyder måske for godt til at være sandt, men
med gennemsnitlige tab på 20-25 cm. på bare én
behandling, er UCW Classic den behandling du kan stole på.
Men Classic leverer ikke kun en ekstraordinær cm.tab, den
unikke ler og specielle indpaknings teknikker terapeuter
bruge, også opstramme og tone din krop, mens huden
eksfolierende og rense, så du ikke kun vil se godt ud, men
også føle dig fantastisk, efter bare én behandling.
Så uanset om du ønsker at kickstarte en sundere livsstil eller
målrette et par genstridige områder, kan du stole på, at
Universal Contour Wrap leverer øjeblikkelige resultater.

Efter behandlingen
Universal Contour Wrap ® Classic arbejder længe efter, du har forladt klinikken. Når du har været pakket ind i
den specielle ler forbliver den i huden, så udrensning og opstramning kan fortsætte i tre til fire dage, hvilket
giver yderligere cm tab. Efter wrap bør du drikke masser af vand for at hjælpe kroppen af med de urenheder,
der er blevet frigivet under wrap-behandlingen.
For at opleve det fulde udbytte af UCW Classic anbefales et forløb af behandlinger, disse bør tages med 7-10
dages mellemrum. Det samlede cm. reduktion er gennemsnitlig 40-50 cm. efter blot tre behandlinger. Det er
faktisk helt normalt for kvinder at reducere en komplet tøj størrelse.

Er det den ægte behandling?
Sørg for at det er den ægte Universal Contour
Wrap ® Classic med UCW Logo
Hver Classic behandling anvender en unik
mineralrig ler lavet af kun den højeste kvalitet.
Denne forpligtelse til kvalitet gør det muligt for os
at levere din garanti og fastholde vores
videnskabeligt bevist status for cm. tab.
For at sikre, at din behandling er ægte, vil du
modtage et officielt certifikat som viser et
sikkerheds hologram med et unikt serienummer
efter hver individuel behandling. Sørg venligst for
at altid tage denne med hjem.
Hvis du ikke får dit behandlingsbevis med det
ægte hologram, så kontakt os og lad os vide, hvor
du har modtaget din behandling.

CM. GARANTI FOR
UNIVERSAL CONTOUR WRAP ® CLASSIC

Universal Contour Wrap ® Classic
Profesionel behandling, er verdens nummer
et videnskabeligt bevist Body wrap
behandling, der garanterer et minimum cm.
tab din første behandling eller pengene
tilbage! Dit cm. tab er endda garanteret i
mindst 30 dage, ellers du får en anden
Classic Pro behandling gratis.

UCW Classic Elite
Classic Elite er en avanceret og helt unik behandling fra Universal Contour Wrap ®, der kombinerer Classic
behandling med muskel toning og figutformning.
Classic Elite tilbyder de samme garantier som den klassiske behandling, med ekstra fordele af elektrisk
muskelstimulation og varme terapi leveres af Universal Contour Wrap Chrysalis System:
> Forbedret cm. tab
> Reduceret behandlingsvarighed
> Muskel toning
> Mere behagelig,
afslappende behandling

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Hvordan virker det?
Hemmelighed bag Universal Contour Wrap garanti ligger i den
unikke ler formel og specielle indpaknings teknikker, der
anvendes under behandlingen.
Udviklet af Dr. Richard Strem efter omfattende forskning,
indebærer UCW Classic at bliver pakket i 25-30 bandager, der er
gennemvædet i den varme, mineralrige ler.
Det tager mindre end 45 minutter til at blive målt og pakket ind
af en specielt uddannet terapeut, herefter skal du blot slappe af
og lade bandager forme og tone din krop, mens mineralerne
optages i huden og leret trækker toksiner ud for at efterlade dig
med følelsen af velvære og en slankerer figur.
I modsætning til andre reducerende behandlinger vil Universal
Contour Wrap ® Classic ikke dehydrere kroppen for at få
resultater. du opfordres til at drikke masser af vand for at
maksimere dine personlige resultater.

Hvem er det til?
Alle kan drage fordel af den garanterede cm. reduktionsbehandling, leveret af Universal Contour Wrap Classic , uanset
størrelse og form, uanset om der ønskes at kickstarte en
slankende livsstil eller tackle de genstridige områder, som selv
træning ikke flytter.
Og fordi resultaterne er øjeblikkelige kan man stole på
Universal Contour Wrap ® Classic, når der er begrænset tid - i
sidste øjeblik før ferie for en quick-fix tab, eller en særlig
begivenhed. Det tager kun 2 timer for UCW Classic til
opstramme og tone kroppen, og du vil føle dig selvsikker på
dagen.
Det er så godt, at berømtheder som Claire Sweeney, Paula
Abdul, Tamsin Outhwaite og Zoe Ball alle er afhængige af
Universal Contour Wrap ®, før deres ”røde løber”-øjeblikke.
Men UCW Classic er ikke kun for dem, der søger til øjeblikkelig
redukrion. Den unikke ler og specielle indpakning teknikker vil
ikke bare figurforme kroppen, det er også en effektiv måde at
målrette reduktionen af cellulite og strækmærker eller
reducere løs hud efter graviditet eller vægt ændringer. Det er
endda en god behandling for mænd søger at målrette
problemområder maver og talje.

… FORTSAT
Hvad er fordelene?
Med Universal Contour Wrap ® er du garanteret reduktion på
blot 2 timer, der vil holde i mindst 30 dage. Den unikke ler og
specielle indpaknings teknikker, der anvendes i behandlingen vil
forme og tone din krop, så du både ser og føler resultatet. Men
UCW tilbyder mere end blot garanteret reduktion:

Hvor meget koster det?
Universal Contour Wrap ® Classic er tilgængelig i mere end
1000 professionelle skønhedssaloner, kurbade og medicinske
centre på verdens plan. En enkelt behandling starter fra 950 kr.,
men for optimal reduktion er et forløb på tre eller fem behandlinger anbefalet afhængigt af figuren.

 Toning og Firming - UCW Classic fornyer kroppens elastin og
reducerer områder, med lokale fedt depoter og bogstaveligt
former kroppen.

Du kan anvende Slim Kit, som kan købes hos MKCPH. Men husk,
at selv om vores Self Slim Kit tilbyder ekstraordinære resultater,
er det ikke nogen erstatning for den fulde garanterede Classic
behandling, der udelukkende er til rådighed gennem professionelle klinikker.

 Exfoliating og Cleansing - Under behandlingen hvor hele din
krop er pakket ind i den varme ler og bandager, bliver hver
cm. af din hud er renset og næret, så du både ser og føler
dig fabelagtig når du forlader klinikken.
 Detox - Det unikke mineralrige ler hjælper til at udtrække
toksiner placeret under huden, og efterlader huden
revitaliseret efter hver behandling.
 Hud opstramning - UCW Classic er en effektiv måde at
reducere løs hud efter graviditet eller vægt ændringer
forårsaget af slankekure eller kosmetisk kirurgi, såsom
fedtsugning.

20 års succes i hele verden
Universal Contour Wrap ®er den internationalt
anerkendte body wrap til garanteret cm. reduktion.
Der har aldrig været et bedre tidspunkt at arbejde
med anderkendte og resultatorienteret
behandlinger, UCW har været førende på det
globale marked i mere end 20 år, på deres
tidssvarende behandlinger.

Kunder i alle aldre er altid interesserede i den
rigtige løsning, uanset om det er til en ferie, fest,
bryllup eller enhver anden speciel lejlighed. De
videnskabeligt dokumenterede reducerende
behandlinger fra Universal Contour Wrap, garantere
dine kunder til at miste mindst 15 cm. i mindst 30
dage. Med en sikkerhed som den, kan du trygt
tilbyde nye og eksisterende kunder en garanti for
cm. tab på den rigtige måde.

KONTAKT OS
Kontakt MKCPH for at få mere at
vide om Universal Contour Wrap
Merete Klitgård
Telefon +45 3151 5852
info@mkcph.dk

Besøg os
på Facebook

www.facebook.com/UCWDK

