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Slank og sund

Nedenstående klinikker
kan tilbyde behandling
med TEI System:

Et spørgsmål om velvære

SLANK & SUND
ved Marianne Giske
C/O ATHENE
Slagelsesgade 12
2100 København Ø
Telefon 30 69 24 87 / 35 42 65 60
SLANK & SUND
C/O M. Wellington Wellness
Lille Strandstræde 20, st. th
1254 København K
Telefon 50 47 67 95
HANNE SCHIERNING
Ringstedgade 8, kl. tv
2100 København Ø
Telefon 35 55 15 10

Stjernes genvej
Et revolutionerende nyt system indenfor elektronisk muskelstimulation har set dagens lys. ”Tei System” forhandles i 40 lande
verden over og nu også i Danmark. Lad dine kunder få fordelen af markedets mest suveræne kropsbehandling før alle
andre.
Tei system er den eneste muskelstimulator på markedet i dag,
som i én og samme behandlingsgang arbejder med infrarød
varme der smelter fedtdepoter og celluliter, og samtidig elektroterapi der strammer musklerne synligt og mærkbart op.
Tei System har hele 21 effektive programmer, som dækker stort
set ethvert behov fra Cellulitebehandling over lymfedrænage til
deciderede slankebehandlinger. Systemet er sikkert, behageligt
for kunden og dokumenteret effektivt.
Tei System er udviklet af virksomheden RÖS’S som har mere
end 30 års erfaring i at skabe innovative produkter til skønhedsklinikker, spa-steder og andre kropsplejeklinikker.
Slank og Sund er eneforhandler af Tei System i Danmark og
Sverige, og udfører succesfulde behandlinger på egne klinikker
i København.
Hvis du også vil give dine kunder den bedste og mest effektive
behandling indenfor muskelstimulation så kontakt os på
Telefon 30 69 24 87 eller klik ind på: www.slanksund.dk og læs
meget mere om vores fantastiske produkter.
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til fantastiske kurver
Har du nogensinde spurgt dig selv, hvorfor superstjerner tilsyneladende ikke er underlagt tyngdekraften som alle os
andre? Hvorfor deres numser aldrig rigtig kommer til at
hænge? Hvordan de bevarer en slank og fast krop langt op i
alderen?

Måske finder du svaret her:

I london ligger enhver kendis med respekt for sig selv behageligt indhyllet i avancerede elektroder og træner alle kroppens
muskler til irriterende perfektion. Derefter forsvinder de på
lyssky manér ad særlige V.I.P udgange i håb om, at andre
dødelige ikke opdager deres hemmelige våben mod cellulite,
fedtdepoter og laskede lår.
Men vi har luret dem, har vi... De benytter sig alle sammen af
en vidundermaskine kaldet ”Tei System”!

FACE & BODY
Farum Hovedgade 52
3520 Farum
Telefon 40 19 67 00
www.faceandbody.dk
SOFT SKIN I/S
Dyssevænget 36 B
2700 Brønshøj
Telefon 38 60 59 77
RASK I FORM
Frederiksværkgade 8, 1. th
3400 Hillerød
Telefon 26 71 85 48

Tei System er et nyt og supereffektivt behandlingssystem
indenfor muskelstimulation som nu endelig er på vej til at
blive udbredt i Danmark. Tei System adskiller sig fra andre
produkter på markedet ved at arbejde med både infrarødt lys
og elektroterapi på en gang, og dobbeltvirkningen kan både
ses og mærkes øjeblikkeligt. Bare 45 minutters behagelig og
smertefri behandling giver den samme effekt som min. 6
timers intensiv motion i hver eneste muskelgruppe og afstedkommer forbløffende gode resultater. Med Tei System kan
du både blive fri for generende fedtdepoter, forme kroppen,
komme af med væskeansamlinger, lindre ømme muskler,
styrke dit blodomløb og meget, meget mere. Der er næsten
ikke noget at betænke sig på, så kom stjernerne i forkøbet og
gør dig klar til at genskabe din krop, præcis som du ønsker.
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