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       Daha Sağlıklı Bir Hayat İçin Slimwell
Günümüzde kadınların 

çalışma oranı arttıkça 
kendilerine ayırdıkları 
zaman azalmaya başladı. 
Çünkü artık kadınlar 
hayatın her alanında aktif 
olarak rol almaktadır. 
Fakat iş hayatı ve ev 
işleri birleşince kadının 
sorumlulukları oldukça 
artmış durumda. Yorucu 
bir mesai gününün sonrasında gelen ev işleri ile birlikte gün bitiyor. Bırakın kendisine 
zaman ayırmayı, dinlenecek zaman bulmak bile artık kolay olmuyor. Halbuki daha kaliteli bir 
yaşam için vücut sağlığı çok önemlidir. Vücudumuz sağlıklı bir şekilde ayakta kalmak için 
özenli bir bakıma ihtiyaç duyar.

Siz her ne kadar bu temponun içinde sağlıklı beslenmeye özen gösterseniz de 
vücudunuzun spora ihtiyacı var. Kilo probleminiz olmasa bile daha sağlıklı bir beden ve 
daha mutlu bir yaşam için spora zaman ayırmalısınız. Çünkü yaşınız ilerledikçe kaslarınız 
gücünü kaybeder, cildiniz ve vücudunuz yaşlanmaya başlar. Bunun için erken yaşlarda kas 
gelişimi ve vücut direncinin arttırılması için sporu hayatınıza dahil etmeniz gerekir. Ayrıca 
sporun size sağladığı manevi faydaları da gözardı etmemek gerekir. Spor, günün 
stresinden kurtulmak, yaşadığınız olumsuzlukları arkanızda bırakmak ve deşarj olmak için 
de en etkili yöntemlerdendir. Ama tabiki, özellikle çalışan bayanlar için, spora saatler 
ayırmak çok da kolay değil. Fakat artık istediğiniz görünüme ve daha da önemlisi sağlıklı bir 
vücuda sahip olmak için spor salonlarında saatler harcamak zorunda değilsiniz.

Tüm dünyada oldukça ses getiren SLIMWELL teknolojisi ile bu artık daha kolay. 
SLIMWELL’in sahip olduğu 4 ileri teknoloji alet ile hayal ettiğiniz görünüme rahatlıkla 
kavuşabilirsiniz. Hydroshape, Bodyshape, Rollshape ve Activcouch aletleri ile sağlıklı bir 
şekilde incelebilir, günün yorgunluğunu atarak daha mutlu ve huzurlu olabilirsiniz. Bu aletler 
ile diğer spor aktivitelerine oranla daha az efor sarfederek daha sağlıklı bir vücuda sahip 
olabilirsiniz. Bunun için SLIMWELL ailesi ileri teknoloji aletleri, profesyonel danışmanları ve 
uzman kadrosu ile sizin yanınızda . Kromoterapi, Aromaterapi ve hidromasaj gibi yöntemler 
ile sağlıklı bir şekilde incelebilir, selülit probleminizden kurtulabilir ve cildinizin 
gençleşmesine yardımcı olabilirsiniz. Çünkü her kadın aynaya baktığında mutlu olmayı ister 
ve bunu hak eder.
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Hakkımızda
SLIMWELL
 Slimwell, yenilikçi ve ileri 
teknoloji incelme ve zayıflama 
konsepti ile, Türkiye’de  
“incelmede devrim” sloganıyla 
2015 yılında doğdu. Amacımız 
sizi inceltmek, inceltirken sağlıklı, 
mutlu ve formda kalmanızı 
sağlamak. Spor salonlarına 
harcadığınız zaman ve eforu 
minimuma indiren Slimwell, sizi 
keyifli bir şekilde zayıflatırken 
vücudunuzu diğer spor 
aktivitelerine göre çok daha az 
yorar ve merkezimizden 
çıktığınızda kendinizi dinç, 
enerjik ve hareketli hissedersiniz.

İNCELMEDE DEVRİM
 Slimwell cihazları vakum, infrared, kolajen, 
ozon tedavisi, kromaterapi, aromaterapi ve 
birçok yeni teknoloji içeren Türkiye’de ilklerin 
markasıdır. Profesyonel ekibimiz en iyi hizmeti 
sizlere maksimum hijyenik ortamda 
sunmaktadır.

Slimwell’deki her bir üstün teknolojik cihazın 
kendine has özellikleri vardır. Lütfen size en 
çok yarayacak olan cihazı bulmak için 
randevu alınız ve merkezimizi ziyaret ediniz.

Slimwell olarak siz değerli misafirlerimize her 
seans su, kişiye özel havlu ve terlik temin 
etmekteyiz. Sizden tek ricamız yanınızda mayo 
ve spor kıyafeti getirmeniz olacaktır.
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             SLIMWELL

Slimwell, yenilikçi ve ileri teknoloji incelme ve zayıflama konsepti ile, Türkiye’de   “incelmede 

devrim” sloganıyla 2015 yılında doğdu. Amacımız sizi inceltmek, inceltirken sağlıklı, mutlu ve 
formda kalmanızı sağlamak. Spor salonlarına harcadığınız zaman ve eforu minimuma indiren 
Slimwell cihazları, sizi keyifli bir şekilde zayıflatırken vücudunuzu diğer spor aktivitelerine göre 
çok daha az yorar ve cihazlarımızdan çıktığınızda kendinizi dinç, enerjik ve hareketli 
hissedersiniz.


Slimwell konsepti, bir yıl gibi kısa bir sürede 14 merkezde yerini aldı. Siz de Sllimwell 
cihazlarına sahip olmak isterseniz merkezimizden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.


Bodyshape
Bodyshape, ileri teknoloji ile Avrupa Birliği’nde 
üretilmiş, yenilikçi ve eşsiz bir zayıflama ve 
incelme cihazıdır. Buildin koşu bandı üzerinde 
bir yandan yürür veya koşarken, diğer yandan 
vakum ve kızılötesi teknolojileri ile donatılmış 
düşük atmosferik basınç ortamında haftada 
ortalama 5000 kaloriye kadar yakabilirsiniz.
Bu devrim niteliğindeki cihaz spora 
yeni başlayanlar için olduğu gibi, zayıflamak ve 
sıkılaşmak isteyen fakat spor salonuna gidecek 
vakti olmayanlar için de idealdir.
Bodyshape’in içerdiği tüm teknoloji bileşenleri 
kasların enerji tüketimini arttırmaya yöneliktir 
ve bu sayede maksimum bölgesel incelme, 
vücuttan su atma ve kilo kaybı sağlar.
Standart spor egzersizlerinin çok ötesinde bir 
sonuç alacağınız Bodyshape güvenli, sağlıklı, 
eğlenceli bir incelme ve kilo kaybetme deneyimi 
sunar.



Yağ Yakımını Hızlandıran 12 Besin 
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Kilo vermek istiyorsanız diyetinizde yağ yakımını hızlandıran besinlere yer açmalısınız. Bu besinler 
metabolizmanızı hızlandırarak normale göre daha fazla yağ yakılmasını sağlamaktadır. Fakat size 
önerimiz, bu besinleri tüketmeden önce midenizin bu besinlere hassas olup olmadığına dikkat edin. Bu 
besinlerle beraber doğru egzersizlerle diyet programınızı desteklemeniz daha hızlı sonuç almanızı 
sağlayacaktır.

TARÇIN 
İştahı bastırma özelliğine sahip olan tarçın, yağ yakımını ve kilo vermeyi kolaylaştırıyor. İçeriğindeki 
metil hidroksi kalkon polimeri (MHKP) sayesinde kandaki glikoz seviyesini de düşürdüğü bilinmektedir. 

KETEN TOHUMU 
Omega yağ asitleri bakımından zengin olan keten tohumu yağ yakımını hızlandırarak yağın vücutta 
depolanmasını önler. Fakat alesinde meme ve rahim kanseri olanlar ile kan sulandırıcı kullananların 
keten tohumu tüketmesi tavsiye edilmiyor. 

ZENCEFİL 
İçeriğindeki gingerol sayesinde metabolizmanızın %20 daha fazla çalışmasını sağladığı görülmüştür. 
Aynı zamanda kan damarlarının genişlemesini ve kan akışının artmasını sağlayan zencefil, yağ yakımı 
için mükemmel bir baharattır.



SLIMWELL 7

KIRMIZI BİBER 
İçeriğindeki capsaicin bileşeni metobalizmanın hızlanmasını sağlar. Kalp atışlarını hızlandırarak 
vücudunuzu kötü yağlardan arındırmaya yardımcı olur. 

SARIMSAK 
Antioksidan özelliğine sahip sarımsak insülin seviyesini düzenleyerek tokluk hissi yaratır. 

YAĞSIZ ET 
Sizi en uzun süreli tok tutacak şey proteindir. Protein alma konusunda ise en akıllı seçim derisiz 
tavuk göğsü ve bazı biftek parçaları olacaktır. Bu tür etler sindirim sırasında daha çok kalori 
harcamanızı sağlayacaktır. 

SOMON 
Çoğu balık yağ oranı olarak düşüktür. Ayrıca somon ve omega-3 içeren diğer balıklar “leptin” 
hormonunun seviyesini yükselterek daha çok kalori yakılmasını sağlar. 

YUMURTA 
Sadece 75 kalori olan yumurtada bol miktarda protein bulunuyor. Bu nedenle yumurtanın 
sindirimi sırasında vücut daha fazla kalori yakıyor. 

YAĞSIZ SÜT 
İçeriğindeki kalsiyum, yağ yakımını destekleyen en önemli maddedir. Mideyi terk etmesi daha 
uzun sürer ve yağsız süt ve süt ürünleri, kilo vermeyi desteklemektedir. 

KAHVE 
Metabolizmayı hızlandırıp daha fazla kalori yakılmasını sağlar. Tabii frappuccino ve mocha gibi 
ekstra kalorileri unutmak gerek. 

YEŞİL ÇAY 
İçeriğindeki EGCG bileşeni beynin ve sinir sisteminin daha çok çalışmasını sağlar. Ayrıca yağ 
yakımında uyarıcı etkiye sahip olan yeşil çay, kalori alımını yavaşlatmaktadır. 

ELMA SİRKESİ 
Yağ yakmaktan ziyade tokluk hissi veren sirke, açlık hissinizi bastırarak gün içinde daha az 
atıştırmanızı sağlar. Fakat yine de bazı araştırmalara göre vücuttaki yağları kırmaya yardımcı 
olduğu söylenmektedir. 
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EYE DEFENSE CREAM 50 ml 
PRO&PREBIOTIC TECHNOLOGY

Global Anti-aging 3600
Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun.
Pro&prebiyotik teknoloji ile geliştirilmiş 
360° yaşlanma karşıtı doğal krem. 
Prebiyotikler, probiyotikler ve diğer 
teknolojik doğal aktif içerikler ile formüle 
edilmiştir.
İçeriğindeki aktif içerikler sayesinde 
cildin koruma katmanına koruyucu bir 
bariyer oluşturur ve yaşlanma belirtilerini 
yavaşlatır.

KİMİN İÇİN?
Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygundur. 
Özellikle lekeli, agresif ciltlere ve erken 
yaşlanma belirtileri bulunan cilt tiplerinin 
kullanımı için tavsiye edilir.

ETKİ:
Cildin koruyucu katmanını güçlendirir. 
Kirliliğe ve oksitlenmeye karşı koruyucu 
bariyer oluşturur. Cildin biyosensoral 
kapasitesini artırır. Kolajen sentezini 
uyarır.
Hücre yenilenmesine yardımcı olur. 
Yüksek miktarda nemlendirici ve 
besleyici içerir.

SONUÇ:
Mevcut yaşlanma belirtilerini durdurur ve 
yok eder. Cildi güçlendirip, cildin doğal 
yapısını dengeler. Cildi korur ve 
yenilenmiş ve parlak bir cilt görünümü 
kazandırır. Derin kırışıklıkları açar.
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Specific Care Serisi
Eye Contour Anti-wrinkle 15 ml

Unisex formül
Göz çevresinde kırışık silen, cilt tonunu düzenleyen, elastikiyeti 
arttıran, yüksek konsantre aktif içeriklerden oluşan göz çevresi 
bakım kremi
KİMİN İÇİN?
Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun unisex formül.
ETKİ:
Göz çevresinde oluşmuş yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır,
botox etkisi ile kırışıklarda azalma sağlar.
Göz çevresinde derinlemesine onarım sağlayan özel formül, 
kullanılan bölgeye sıkılık ve elastikiyet kazandırır.
SONUÇLAR:
Kullanılan bölgeye sıkılık ve elastikiyet kazandırır, kırışıklıkları 
düzenler ve yenilenen bir görüntü kazandırır.
AKTİF İÇERİKLER:
EYELISS®: kırışık silici. Sıkılık ve elastikiyet kazandırır.
ARGIRELINE®: kırışık karşıtı, botoks etkisi.
ORSIRTINE®: yaşlanma karşıtı etki.
COLLAGENEER®: Sıkılık ve elastikiyet kazandırır.

Eye Contour Anti-puffiness 15 ml
Göz altındaki şişliği ve siyah halkaları silen uygulama.
Göz çevresi için formüle edilmiş jel uygulama göz altlarında ki şişliği dindirir, siyah halkaları ve kaz 

ayaklarını gidermeye yardımcı olur.
Şeker pancarı özünden formüle edilen doğal nemlendirici özelliği ve hidrojel formu ile içerisindeki 

aktif içerikler kolayca emilir.
İçerdiği peptidler ile göz çevresinde lenfatik drenaj etkisi gösterir ve göz çevresinin bozulan renklerini 

düzenler.
KİMİN İÇİN?
Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun unisex formül, dış etkenlerden dolayı erken yaşlanmaya 

başlamış ciltler ve göz altlarında renk tonu farklılığı olan kişilere tavsiye edilir.
ETKİ:
Göz altındaki koyu halkaların oluşmasına sebep olan pigmentleri önler, kan dolaşımını hızlandırarak 

daha genç bir görünüm sağlar.
SONUÇLAR:
Göz altındaki koyu renk halkaların görünümünü ortadan kaldırır ve göz çevresinin bozulan renklerini 

düzenler.
AKTİF İÇERİKLER:
EYESERIL: göz altı şişkinlikleri ve siyah halkaları siler.
HYALÜRONİK ASİT: cildin elastikiyetini düzenler, küçük kırışıklıkları doldurur cildi derinlemesine 

nemlendirir.



SEBOCONTROL 10 ml 
Sivilcelere karşı etki
Antiseptik özellikler taşıyan jel, sivilceleri temizleyen ve yağlı bölgeleri düzenleyen konsantre aktif 

maddeler içerir. Cildin savunma mekanizmasını anında harekete geçirir ve endotoksinleri düzenler. 
Cildin sebum düzenlemesini zorlayan hormonal uyarıcıları düzenler.

KİMİN İÇİN?
Sivilce problemi yaşayan tüm ciltlerin ve tıraştan sonra tahriş olan erkeklerin ciltlerine uygun, Unisex 

formül
ETKİ:
Leke ve sivilceleri engeller. Lokalize etki ile antiseptik özellikleri olan sebum dengeleyici.
SONUÇ:
Aknesiz ve lekesiz bir cilt görünümü kazandırır.
AKTİF İÇERİKLER:
SHIELD BACT PEPTIDE®: Akne bakterisinin üretimini engeller.
ACELOGLICINA®: seçkin sebum düzenleyici.
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Hindistan Cevizi Yağının 
Saymakla Bitmeyen Mucize Faydaları

Hindistan cevizi yağı da alternatif tıp ailesinin güzide bir üyesi. Tropik bölgelerde yetişmesi 
ve meyvesi dışında da saymakla bitmeyecek kadar faydası olan tropikal bir bitki kendisi. 
Hindistan cevizi yağı sağlıklı bir yağ asidi olduğu için metabolizmayı hızlandırır. Bunun dışında 
kişisel bakım için doğal mucize.hızlandırır. Bunun dışında kişisel bakım için doğal mucize.

-Anne sütünde bol miktarda bulunan laurik asit ve antioksidan Polifoneller bakımından 
zengindir.

-Cildiniz kuru ise duştan sonra tüm vücudunuzu hindistan cevizi yağı ile nemlendirebilir ve 
pul pul dökülmelerin önüne geçebilirsiniz. Ayrıca bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ile bir 
yemek kaşığı esmer şekeri karıştırırsanız daha pürüzsüz bir sonuç elde edebilirsiniz.

-Cilt bakımı için de kullanılan hindistan cevizi yağı ile diz, dirsek, ense gibi bölgelere 
odaklanarak vücudunuza masaj yapabilirsiniz.

-Kış aylarında hindistan cevizi yağının içine birazcık da tarçın yağı katarak güzel bir dudak 
balmı elde edebilirsiniz.

-Doğumdan kaynaklı karın çatlaklarınız için de tedavi edici bir ürün. Hindistan cevizi yağı ile 
hem çatlakların oluşumunu engelleyebilir hem de var olan çatlakların görünümünü 
soldurabilirsiniz.

 -Yaraların iyileşmesine ve yaraları bakterilerden korumaya yardımcı olur.

Böyle faydalı bir yağı yemeklerinizde de kullanın. Daha çok salata ve keklerde kullanılan 
hindistan cevizi yağını pilavda da iyi diyorlar. Bir denemek lazım.



Bizi Takip 
Edin!
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