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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.


Hydroshape
Hydroshape, suyun içinde bir bisikletin 
çok ötesinde, özellikle Avrupa ve 
ABD’de incelme, kilo kaybetme,  selüliti 
yok etme, vücuttaki fazla suyu atma, 
kas ge l iş im i ve kuvve t lenmes i , 
kardiovasküler dirençte  artış, lenf 
drenajı gibi etkileri ile kendini kanıtlamış 
yenilikçi ve yüksek teknoloji bir cihazdır.

Hydroshape ile bir seans boyunca 
suyun içinde bisiklete bindiğinizde  16 
jakuzi jeti bedeninize masaj yapar, 
ozonterapi, kromoterapi özellikleri sizi 
rahatlatır ve balneoterapik bir spa/
wellness deneyimi sağlar.

Neden çok etkili?

Suyun direnci havadan 12 kat fazla 
olduğu için 30dk.’lık bir seans boyunca 
suda bisiklete binmek; 400  600 kalori yakılmasını ve vücuttaki fazla suyun atılmasını sağlar. 
Böylece kolaylıkla incelme sağlar. Aynı  zamanda masaj jetleri sayesinde selülit probleminde 
gözle görülür bir azalma meydana gelir.

Nasıl ruhsal rahatlama ve konforlu bir seans deneyimi sağlar?

Bu yenilikçi cihazın sahip olduğu Kromaterapi(renk terapisi) özelliği; suya farklı renkler 
yansıtarak  psikolojik olarak kişiye rahatlama sağlar. Sizin için tasarlanmış 10 m2’lik kişisel 
kabininizde ister televizyonda  dilediğiniz programı izleyerek, ister müzik dinleyerek rahatlama 
imkanı bulabilirsiniz.

Neden çok pratik?

Hydroshape seansından sonra  saçınız bozulmaz,  makyajınız akmaz,  ojeniz silinmez.  Suyun 
içindeki ozon ve yüksek oksijen seviyesi seans sonrası duş almanızı gerektirmez. Seans öncesi 
ve  sonrası hazırlık sürecinizi minimum seviyeye indirir ve günlük hayata çabuk karışmanızı 
sağlar.



Düz Bir Karın İçin  

Dikkat Etmeniz Gereken 5 Nokta
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Kim istemez ki düz bir karına sahip olmayı? Dar bir t-shirt ya da elbise giydiğimizde veya beli açık bir 
bluz giydiğimizde karnımızdan fırlayan göbeği kapamak için karnımızı içimize çekiyoruz ve bazen 

saatlerce böyle gezmek gerekiyor. Aslında düz bir karına sahip olmak sanıldığı kadar zor değil. Hatta 
karnımızı içimize çekip gezmekten daha kolay. Size yol gösterici olsun diye hazırladığımız düz bir karın 

için dikkat edilmesi gerekenler listemiz!
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                          Şekerli İçeceklerden Uzak Durun 

 Canınız bir şey içmek istediğinde şekerli ve gazlı içeceklerden kesinlikle uzak durmalısınız. Çünkü bu 
besinler insülin seviyesini yükselterek özellikle bel bölgesinde yağ olarak depolanmaktadır. “Light” 
olanları tercih ediyor olsanız dahi onlarda da yapay tatlandırıcılar olduğu için yine uzak durulması 

gerekenler arasında. 

                                  Gece Yemek Yemeyin 
Gece canınız bir şey çekebilir. Fakat kendinize “dur” demeniz gerekiyor. Akşam saatlerinde yavaşlayan 

metabolizma hızınız yediklerinizi sindiremez ve karın ve bel bölgesinde yağ olarak birikir. 

                       Yağlı Yiyecekleri Az Miktarda Tüketin 
Yağlı süt ürünleri, kızartmalar, yağlı etler gibi gıdaları az miktarda tüketmeye dikkat edin. Çünkü bu 

gibi yağlı besinler fazla tüketildiğinde kolesterolü yükselterek yağların karın bölgesinde depolanmasına 
neden olur. 

               Glisemik İndeksi Düşük Besinler Tercih Edin 
Kepekli ekmek, yoğurt, yulaf kepeği, bulgur, baklagiller, soya fasulyesi, barbunya fasulye, tatlı patates, 

yumurta, ıspanak, avokado, muz, elma gibi glisemik endeksi düşük besinler tercih edin. Düşük glisemik 

değer, karbonhidratları glikoza dönüştürme oranının düşüklüğünü ifade eder. 

                           Hayatınıza Hareket Katın 
Yürüyüş veya egzersiz yaparak yağlanmayı azaltabilirsiniz. Haftada 3-4 kere birer saatlik yürüyüşler 

kolesterolünüzü düşürmenize ve böylece yağlanmayı azaltmaya yardımcı olur. Bunun yanında mekik, 
şınav, yüzme, bisiklete binmek gibi karın kaslarınızı çalıştıracak fiziksel hareketlerle de karın ve bel 

bölgesindeki yağ yakımını destekleyebilirsiniz. 
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SLIMWELL A.Ş olarak, İspanya’nın dermokozmetik devi olan, Dünya’nın dört bir yanında ve Türkiye’de de kullanılan, 
özellikle soyulabilir maskeleri ile tanıdığımız Casmara markasının Türkiye Distribütörü olmaktan mutluluk duymaktayız.40 
yılı aşkın süredir kozmetik sektörüne öncülük eden firmaların başında gelen Casmara Labratuarları, kozmetik ile bilimi bir 
araya getirerek özel aktif içerikler ile yenilikçi formüller geliştirmektedir. 1979 yılında piyasaya ilk defa sunulmuş olan 
Soyulabilir Maskeler ile sektörün patlayan yıldızlarından biri olmuştur.Ülkemizde sadece soyulabilir maskeleri ile tanınan 
Casmara, Temmuz 2017 itibari ile geniş ürün grubu ile piyasada.Casmara bakım kitleri farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler 
sunarken, etkilerini ilk seanstan itibaren çok net bir şekilde gözlemleyebildiğiniz kişiye özel protokoller ile rakiplerinden 
ayrılıyor.


Akneli ve problemli ciltlerden, sıkılık kazanmaya ihtiyaç duyan oldun ciltlere, göz çevresi kırışıklıklarından, göz altındaki 
siyah halkalara kadar, Casmara bakımları ile tüm cilt problemlerinize çözüm bulabilirsiniz. Hatta, dövmelerinizin bile 
sağlığını düşünen Casmara, özel PERFECT TATTOO serisi ile dövmelerinizin solmamasını, daha sağlıklı, canlı ve cildinize 
dost olmasını sağlıyor.


Casmara en son teknoloji ile geliştirilmiş olan AGE DEFENSE serisi ile yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmaya ve yaşınız 
kaç olursa olsun her zaman genç bir cilt görünümüne sahip olmanıza yardımcı oluyor.


Casmara uygulaması yapan size en yakın merkeze ve ürünler ile ilgili detaylı bilgiye;


0216 369 1 369 numarasından ulaşabilirsiniz.


CASMARA Soyulabilen yüz maskesi ile göz ve dudakların tamamen kapatılıp, diğer maskelerin ulaşamadığı bölgelere 
ulaşabilmek ve etki sağlayabilmek mümkündür.


Uygulanan peel-off maske; cildin sıcaklığını 6° düşürerek, drenaj etkisi yapmakta, bu sayede


göz altı morlukları ve siyah halkalara karşı etki göstermektedir.


Tek bir parça halinde ciltten soyulabilen Casmara Peel-off maske uygulamasından sonra cildin


temizlenmesine gerek yoktur.


DERMOKOZMETİK DEVİ CASMARA’NIN TÜRKİYE  
DİSTRİBÜTÖRÜ SLIMWELL

REAFFIRMING MASK 2020 (Karma & Yağlı & Problemli Ciltler) 
Maske yosun kumu ve deniz yosunu özü ile formüle edilmiştir. Cilde 
derinlemesine nüfus ederek nem yoğun sağlar. Karma, yağlı, geniş 
gözenekli ve akneli ciltlerin kullanımına uygundur.

Soğutma etkisi sayesinde, cilde uygulanan PRP, Mezoterapi, Fraksiyonel 
Lazer, Roller, Dermabrazyon, Dolgu, PDO ve Kimyasal Peeling 
uygulamalarından sonra kullanımı, cildi sakinleştirir, yapılmış olan işlemlerin 
etkisinin arttırılmasına yardımcı olur.


NOVANEW MASK 2045 (Yüksek Nem Takviyesi) 
Maske deniz yosunu özü ve glikoz ile formüle edilmiştir. Doğal nemlendirici 
özelliği ile cildin dengesini sağlamaya yardımcı olur. Tüm cilt tiplerinin 
kullanımına uygundur.

Soğutma etkisi sayesinde, cilde uygulanan PRP, Mezoterapi, Fraksiyonel 
Lazer, Roller, Dermabrazyon, Dolgu, PDO ve Kimyasal Peeling 
uygulamalarından sonra kullanımı, cildi sakinleştirir, yapılmış olan işlemlerin 
etkisinin arttırılmasına yardımcı olur.
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RGNERÍN MASK 2055 (Hücre Yenileyici) 

Maske keten tohumu özü, Aloe Vera ve deniz yosunu özü ile formüle 
edilmiştir. Hücresel yenilenmeyi tetikler. Tüm cilt tiplerinin kullanımına 
uygundur.Soğutma etkisi sayesinde, cilde uygulanan PRP, Mezoterapi, 
Fraksiyonel Lazer, Roller, Dermabrazyon, Dolgu, PDO ve Kimyasal Peeling 
uygulamalarından sonra kullanımı, cildi sakinleştirir, yapılmış olan işlemlerin 
etkisinin arttırılmasına yardımcı olur.


 


SENSITIVE MASK 2040 (Yatıştırıcı Etki) 

Maske yulaf, menekşe özü ve deniz yosunu özü ile formüle edilmiştir. Cildi 
yatıştırır ve yeniler.


Vitamin A, B ve E bakımından zengindir. Tüm cilt tiplerinin kullanımına 
uygundur.Soğutma etkisi sayesinde, cilde uygulanan PRP, Mezoterapi, 
Fraksiyonel Lazer, Roller, Dermabrazyon, Dolgu, PDO ve Kimyasal Peeling 
uygulamalarından sonra kullanımı, cildi sakinleştirir, yapılmış olan işlemlerin 
etkisinin arttırılmasına yardımcı olur.


 


GREENTEA MASK 2050 (Antioksidan & Detoks Etki) 

Maske yeşil çay, lavanta ve deniz yosunu özü ile formüle edilmiştir. 
Antioksidan ve yenileyici etkisi vardır. Tüm cilt tiplerinin kullanımına 
uygundur.Soğutma etkisi sayesinde, cilde uygulanan PRP, Mezoterapi, 
Fraksiyonel Lazer, Roller, Dermabrazyon, Dolgu, PDO ve Kimyasal Peeling 
uygulamalarından sonra kullanımı, cildi sakinleştirir, yapılmış olan işlemlerin 
etkisinin arttırılmasına yardımcı olur.


 


RE6TENSE MASK 2060 (Sıkılaştırıcı & Yenileyici) 

Maske kivi özü, haşhaş tohumu ve deniz yosunu özü ile formüle edilmiştir. 
Soğutucu, besleyici ve yenileyici özelliği vardır. Cildi sıkılaştırır. Tüm cilt 
tiplerinin kullanımına uygundur.Soğutma etkisi sayesinde, cilde uygulanan 
PRP, Mezoterapi, Fraksiyonel Lazer, Roller, Dermabrazyon, Dolgu, PDO ve 
Kimyasal Peeling uygulamalarından sonra kullanımı, cildi sakinleştirir, 
yapılmış olan işlemlerin etkisinin arttırılmasına yardımcı olur.


 


GOJI MASK 2070 (Antioksidan & Koruyucu) 

Maske goji beri özü, kinoa tohumları ve deniz yosunu özü ile formüle 
edilmiştir. İçerisindeki zengin amino asit, vitamin ve proteinler ile zengin 
biyolojik formüle sahiptir. Cildi güçlendirerek koruyucu bariyer oluşturur ve 
serbest radikalleri önler. Yaşlanmanın ilk belirtileriyle birlikte kullanımı tavsiye 
edilir.Soğutma etkisi sayesinde, cilde uygulanan PRP, Mezoterapi, 
Fraksiyonel Lazer, Roller, Dermabrazyon, Dolgu, PDO ve Kimyasal Peeling 
uygulamalarından sonra kullanımı, cildi sakinleştirir, yapılmış olan işlemlerin 
etkisinin arttırılmasına yardımcı olur.


 


GOLD MASK 2080 (Canlandırıcı & Yenileyici) 

Maske 24 Karat Altın, mineraller ve deniz yosunu özü ile formüle edilmiştir. 
Bu lüks bakım ile cilt sıkılaşır ve yeniden inşa edilir. İçerisindeki 24 karat altın 
bu maskeyi eşsiz kılar. Cilde pozitif iyonlar yükleyerek ışıltı verir. Tüm cilt 
tiplerinin kullanımına uygundur.Soğutma etkisi sayesinde, cilde uygulanan 
PRP, Mezoterapi, Fraksiyonel Lazer, Roller, Dermabrazyon, Dolgu, PDO ve 
Kimyasal Peeling uygulamalarından sonra kullanımı, cildi sakinleştirir, 
yapılmış olan işlemlerin etkisinin arttırılmasına yardımcı olur.



NÁCAR TREATMENT 

Nacar

NÁCAR TREATMENT
Aydınlatıcı 10 aktif içeriği tek formülde birleştirmiş olan özel bu özel seri, 3 adımda 

leke karşıtı etki göstermektedir.
Cildin lekeli görünümünü giderir ve daha aydınlık bir cilt görünümü kazandırır.
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PROTEİN DEPOSU 3 FARKLI SMOOTHIE TARİFİ

Son zamanların popüler içeceği smoothie gerek tadıyla gerek faydaları ile pek çok kişi 
tarafından gönül rahatlığıyla tüketiliyor. Bir de birbirinden canlı renkleri var ki, onların 
da smoothie içmede etkisi olduğu su götürmez bir gerçek. Şimdi size vereceğimiz 3 
farklı smoothie tarifiyle hem gerekli besin maddelerini hem de proteinleri alabilirsiniz.

Muzlu Zencefilli Smoothie
1 adet dilimlenmiş muzu, ¾ fincan vanilyalı yoğurdu, 1 çorba kaşığı balı ve ½ çay 
kaşığı rendelenmiş zencefili pürüzsüz olana kadar blendardan pürüzsüz geçirin. 
İçeriğinde 5 gram protein bulunan bu karışım sadece 157 kalori.

Yeşil Çaylı, Yabanmersinli ve Muzlu Smoothie

3 çorba kaşığı kaynamış suyu bir kaba alın ve 1 poşet yeşil çayı 3 dakika boyunca 
içinde demlendirin. Ardından poşet çayı çıkarın ve çözünene kadar 2 tatlı kaşığı balı 
karıştırın. ¾ bardak vanilyalı soya sütünü, ½ orta boy muzu, ½ fincan dondurulmuş 
yaban mersinini, buzu ve çayı güzelce blendardan geçirin. Buz tamamen ezilene ve 
pürüzsüz olana kadar karıştırın. İçeriğinde 3.5 gram protein bulunan bu karışım ise 
269 kalori.

Yoğurtlu Smoothie

1 fincan yağsız yoğurdu, 1 adet muzu, 6 adet çileği güzelce karıştırın. Uzun süre 
midenizi rahatlatacak smoothieniz hazır bile. İçeriğinde 14 gram protein bulunan bu 
karışım ise 300 kalori.



Bizi Takip 
Edin!
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slimwellcomtr 
casmaratr

slimwellcomtr  
casmara.turkiye

0541 369 1 369 
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