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HELLO MODEL triple action 
 

Formule met driedelige werking tegen cellulitis 
 

Beschrijving 

  Werkt tegen cellulite 

  Voor strakke billen 

  Bij vochtophoping en oedemen 

 

Samenstelling 

� Blaaswier – Fucus vesiculosus: door de hoge aanwezigheid van minerale zouten 
maakt fucus remineraliserend. De aanwezige jodium stimuleert de schildklierwerking. 
Een schildklier die te langzaam werkt, maakt te weinig schildklierhormoon aan, 
waardoor calorieën minder snel verbranden, en dat leidt onder meer tot 
gewichtstoename. Blaaswier activeert de stofwisseling. 

� Akkerhoningklaver – Melilotus o�cinalis: Geneeskruid met positieve werking op 
bloedvaten (spataders) en helende werking bij (lymfe-)oedemen, pijnlijke 
maagdarmkrampen en flatulentie.  

� Es – Fraxinus excelsior: werkt zowel urinezuurverdrijvend, vochtafdrijvend, 
bloedzuiverend als ontstekingswerend. Heeft anti-reumatische eigenschappen. 
Voorkomt nierstenen. Elimineert de vloeistof binnen de vetcel. 

� Blauwe bosbes – Vaccinum myrtillus: de geneeskracht van de blauwe bosbes (niet 
hetzelfde als blauwe bes!) is erg goed voor de gezondheid van de ogen (nachtzicht), 
voor een comfortabele spijsvertering en verbeterde doorbloeding. De bessen verhogen 
de weerstand en verminderen de doorlaatbaarheid van de bloedvaten en versterken 
de vaatwanden. 

� Buchu – Agathosma betulina: het wonderkruid uit Zuid-Afrika. Buchu heeft anti-
infectieuze, schimmelwerende en antibacteriële eigenschappen waardoor het kan 
fungeren als een natuurlijk antibioticum - dus zonder bijwerkingen. De bladeren 
hebben een genezende werking bij oedemen, ondersteunt de werking van de nieren 
en ondersteunt het blaasmilieu. 

� Ginkgo - Ginkgo biloba: verbetert de bloedcirculatie door verlaging van de 
stroperigheid van het bloed. Daardoor is ginkgo biloba inzetbaar bij 
doorbloedingsstoornissen ontstaan  door vaatwandverharding, elasticiteitsverlies en 
bloedvatvernauwing. Ginkgo biloba bevordert de doorbloeding binnen de 
microcirculatie, beschermt de vaatwanden tegen beschadiging, remt aderverkalking, 
werkt vaatverwijdend en bloeddrukverlagend.  

� Rutine bevat tal van gezondheidsbevorderende e�ecten. Rutine is in staat om als 
natuurlijk antioxidant, lichaamscellen te beschermen tegen vrije radicalen. Rutine heeft 
(net als andere bioflavonoïden) een gunstig e�ect op de doorbloeding van het 
lichaam. De flavonoïden zorgen voor sterkere vaatwanden en maken bloedvaten 
wijder. Rutine levert tevens een belangrijke bijdrage aan afvoer van afvalsto�en uit de 
cellen. 
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Samenstelling per tablet 

Blaaswier – Fucus vesiculosus 
Akkerhoningklaver – Melilotus o�cinalis 
Es – Fraxinus excelsior 
Blauwe bosbes – Vaccinum myrtillus 
Buchu – Agathosma betulina 
Ginkgo – Ginkgo biloba 
Rutine  

90 mg 
48 mg 
36 mg 
36 mg 
30 mg 
30 mg 
30 mg 

  
 

Goed om te weten 

Om cellulite weg te werken combineer je de inname van Hello Model met Flow. De ampullen 
Flow dragen bij tot het versterken van de lymfedrainage en de circulatie en eliminatie van 
vocht. 

Cellulite wegwerken doe je ook door ook van buitenaf een handje toe te steken met behulp 
van een drainagekuur en/of dagelijkse droogborstelmassage. Lichaamsbeweging (wandelen, 
fietsen, zwemmen) en een evenwichtig voedingspatroon zijn ook essentieel. Voldoende water 
drinken is absoluut noodzakelijk, bij voorkeur natriumarm water. 

 

Contra-indicatie 

Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding ivm Melilotus o�cinalis . Raadpleeg je 
arts bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia (bloedverdunners) ivm Ginko Biloba. 

 

Gebruiksaanwijzing 

Neem één tablet voor de lunch en één tablet voor het avondeten met telkens een glas water. 

 

Vorm & Inhoud 

Doosje met 60 tabletten in blister 

 

Aanbevolen minimum verkoopprijs 

€ 29,00 


