
PRODUKTER



Universal Contour Wrap ® Classic er 
Storbritanniens mest populære og 
effektive Body wrap behandling. 

Universal Contour Wrap ® bedst sælgende 
produkt - Slim Kit, kan nu også købes i 
Danmark. 

Det er perfekt for dem, der ønsker at glide 
ind i noget mindre i en fart, eller til en 
speciel lejlighed. Der vil mærkes øjeblik-
kelige resultater, og motivation til at fort-
sætte den sunde livsstil.



Slim Kit Indeholder:
3x Professional Classic Clay Solution (220g)
1x Slimming Mixing Container
3 x Måle Kort
1 x Universal Contour Wrap Målebånd
4x Professional Body Wrap Bandage
1x Body Cover

Leret vil række til ca. 3 behandlinger afhængig af størrelse og område der skal behandles.

Mest almindeligt anvendes behandlingen på maven, lår, balder og overarme. 
Fulde instruktioner gives sammen med SLIM KIT, uanset hvor der ønskes at tone, opstramme eller reducere.

slim • shape • tighten • tone • Weight Loss

Slim Kit Vægtkontrol indeholder:
1x Green Coffee Weight Control (30 dage)
Booster fedt forbrændingen.
1x White Mulberry Sugar Control. (30 dage) 
Reducere sukker og kulhydratoptagelsen
3x Professional Classic Clay Solution (220g)
1x Slimming Mixing Container
3 x Måle Kort
1 x Universal Contour Wrap Målebånd
4x Professional Body Wrap Bandage
1x Body Cover



Slim Clay Aktive Ingredienser

Bentonit: Udrensning,Dræning og Detox

Sodium Chloride: Detoxifies væv.

Magnesium Chloride: Værdifulde mineral 
salte, fremmer cellulær balance, bekæmper 
stress og væskeretention.

Magnesium Sulfat: Stimulerer perifer hud 
cirkulation.

Bemærk: cm. garantien gælder udelukkende for 
klinikbehandling, og gælder ikke for hjemmewrap-
produkter.



1. VÆLG behandlingsområdet
Behandling af: ryg, skuldre, fødder, hænder & bryst anvend 
Slim Clay alene. Behandling af: lår, hofter og balder, mave, 
bryst og arme, anvend Slim Clay med bandager.

2. Udpak de medfølgende bandager fra plastik indpakning 
og kassere indpakning og clips. Placer dem i Slimming
Mixing Container med Professional Classic Clay Solution og
varmt vand, varmen fra bandagerne vil holde huden varm 
og fastholde fugten i Slim Clay.

3. For at beregne et eventuel cm. tab (ved kombi-nation af 
Slim Clay og bandager) mål dit valgte område på tre 
steder. For at sikre, der måles på nøjagtig samme steder 
igen, markeres huden med en kuglepen. For at kunne 
registrere den nøjagtig cm. tab skal målingen være præcis. 
Efter fjernelse af bandager tørres huden godt og mål i de 
samme steder. 

4. For at opnå maksimalt udbytte, anbefaler vi at du 
eksfolierer det område, du ønsker at behandle, før du 
anvender Slim Clay.  Anvend scrunchie, for at fjerne døde 
hudceller, og muliggøre en effektiv optagelse af Slim Clay
samt stimulerende cirkulation.

5.  BRUG IKKE Professional Classic Clay Solution på 
beskadiget, hævelse eller irriteret hud.

6. Fjern en bandage fra det varme vand – Presse så meget 
vand som muligt af, placer den løse ende af bandagen på 
det fjerneste punkt, hold på plads med den ene hånd. 
Begynd at wrap området dækket med Slim Clay. 

Wrap hele området ved hjælp jævnt tryk og overlap 
foregående lag ved 2mm ". Pak ikke for stramt ellers 
hæmmes virkningen af SLIM LER OG cirkulationen. 
afslutningsvis skubber du bandagen ind under kanten. 
Forsæt med næste bandage.
(Din Universal Contour Wrap Terapeut vil vejlede dig.) Dæk 
området eller hele kroppen til for at holde bandagerne 
fugtige og varm

7. Vent 60. minutter
Fjern bandager én efter én. Tør huden grundigt og mål igen.

Brugsanvisning



UNIVERSAL CONTOUR WRAP

Universal Contour Wrap® er en videnskabeligt bevist behandling til centimeter-
reduktion, som udbydes af tusindvis af klinikker over hele verden. 

Det er ikke underligt at behandlingen også er en succes i Danmark - med et 
gennemsnitligt tab på 10 -14 cm. fra den første behandling og omkring 25 cm mere 
med et kurforløb på tre behandlinger. Universal Contour Wrap garanterer 
centimeter-reduktionen og er den perfekte løsning, når du er nødt til at se godt ud til 
en særlig lejlighed.

Universal Contour Wrap handler dog ikke bare om at reducere. Den unikke ler og de 
specielle indpakningsteknikker, som anvendes for at løfte og stramme huden op, 
virker eksfolierende og vil detoxe huden/kroppen. Så vil du ikke kun vil se godt ud, 
men du vil også føle dig fantastisk, efter bare én behandling.

Universal Contour Wrap findes i Classic og Elite udgave. Så uanset om du ønsker at 
kickstarte en sundere og slankende livsstil eller målrettet vil reducere et par 
genstridige områder, kan du stole på, at Universal Contour Wrap leverer øjeblikkelige 
resultater. 

Merete Klitgård
Telefon +45 3151 5852
info@mkcph.dk

Besøg os
på Facebook

www.facebook.com/UCWDK


