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Pachet de slabit 1 gr NUTRIFIC
FIT

Pachet de slăbire naturală pentru 19
zile

 Ce este Nutrific Fit?
Nutrific Fit este un program modern de schimbare a stilului de viață și
modelare corporală, personalizat integral pentru tine. Nutrific Fit
urmareste schimbarea stilului de viata prin echilibrarea dietei si controlul
constient al greutatii.

Cum slăbești cu Nutrific Fit?
Te inscrii în program accesând www.nutrific.ro/fit
Îți evaluăm starea de sănătate
Mănânci doar ceea ce-ti place!
Începi programul și te ajutăm să ajungi la greutatea potrivită ție   

http://www.remediu.ro


“Programul Nutrific Fit este un program modern de slăbire sănătoasă ce
echilibrează dieta printr-o combinație perfecta de fibre, proteine și substanțe

nutritive esențiale.”

Nutriționist Dietetician Liana Conțiu

Ce conține pachetul Nutrific Fit?
1. Codul de acces online in Nutrific App
2. Shake înlocuitor de masă
3. Supliment natural Chitosan
4. Supliment natural pentru Reducerea senzației de foame



Dupa cumpararea pachetului de slabit Nutrific Fit este necesara Înscrierea în
comunitatea NUTRIFIC FIT prin crearea unui cont pe www.nutrific.ro/fit sau la
numărul  O770.346.239 și află cum te putem ajuta să slăbești sănătos și să menții
un stil de viață echilibrat, printr-un program elaborat de specialiști în nutriție,
personalizat special pentru tine.

Avantajele programului Nutrific Fit
Îți găsești identitatea nutrițională
Te învățăm cum si cand trebuie sa mananci
Scapi de problemele digestive
Te simti mai energic, plin de viata
Stare mentala mai buna, putere mai mare de concentrare
Ajungi la greutatea potrivită ție



Shake înlocuitor de masă
Shake-ul NUTRIFIC FIT este o gustare proteică delicioasă, bogată în fibre și cu indice glicemic
scăzut.

Compoziția echilibrată, cu 11 vitamine și 11 tipuri de minerale, îl recomandă ca înlocuitor de
masă sănătos și sațios, potrivit pentru persoanele care vor să piardă în greutate sau să o
mențină  în  parametri  doriți,  sportivilor,  celor  care  își  doresc  îmbunătățirea  alimentației
zilnice.

Savurează shake-ul NUTRIFIC FIT în fiecare zi ca opțiune pentru o masă sănătoasă.

Ce ingrediente conține?
Izolat  proteic  din  soia,  concentrat  din  proteină  de  lapte,  fructoză,  maltodextrină,  fibre
vegetale (inulină), pudră de cacao, emulgator (lecitină din soia), acid linoleic conjugat (CLA),
vitamine (vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6, acid folic, acid
pantotenic, D-biotina, vitamina E, vitamina C), vitamina D (colecalciferol), minerale (picolinat
de zinc, fumarat feros, gluconat de mangan, gluconat de cupru, iodură de potasiu, citrat de
potasiu, selenit de sodiu, fosfat de magneziu), amilopectina, agent antiaglomerant (dioxid de
siliciu), arome, pudra de miere, agent de îngroșare (guma de guar, guma xantan și celuloza
microcristalină), fosfat de calciu și îndulcitori (zaharina și sucraloza).

Contraindicații:
A  nu  se  administra  persoanelor  sub  18  ani,  femeilor  însărcinate  sau  care



alăptează, persoanelor cu afecțiuni cronice grave, persoanelor cu alergii la oricare
dintre componente.

 

Supliment natural Chitosan
Suplimentul  cu  Chitosan este  un produs nutritiv  100% natural,  eficient  in  curele  de slabire,
dar ca si tratament complementar pentru reducerea colesterolului si a trigliceridelor.

Formula imbunatatita de la NUTRIFIC FIT are o mai mare capacitate de a lega grasimile si de
a bloca absorbtia lor.  Totodata, acesta calmeaza foamea si  mentine glicemia in limitele
normale.

Este un remediu eficient pentru obezitate și remodelarea siluetei!

Ce ingrediente conține?
Chitosan, formula îmbunatățită (500 mg per capsulă).

Alergeni:  CONȚINE CRUSTACEE

Contraindicații:
A  nu  se  administra  persoanelor  sub  18  ani,  femeilor  însărcinate  sau  care
alăptează, persoanelor cu afecțiuni cronice grave, persoanelor cu alergii la oricare
dintre componente.



Supliment natural pentru 
Reducerea senzației de foame

Suplimentul natural pentru reducerea senzatiei de foame este un produs de slabit 100%
natural,  care  combina  proprietatile  a  doua  plante  cu  efecte  benefice  recunoscute  in
remodelare  corporala,  pierderea  greutatii  si  tratamentul  obezitatii.

Obtinut din extracte standardizate de Glucomannan si Garcinia cambogia, suplimentul pentru
reducerea senzatiei de foame NUTRIFIC FIT este adjuvantul ideal in curele de slabire sau
pentru persoanele care urmează un program de slăbit sau control al greutății.

Inhibă nevoia de a consuma gustări între mese.

Ce ingrediente conține?
Extract uscat de Glucomannan (500mg/capsulă), extract uscat de Garcinia cambogia (250
mg/capsula), gelatină (capsula).

Contraindicații:
A  nu  se  administra  persoanelor  sub  18  ani,  femeilor  însărcinate  sau  care
alăptează, persoanelor cu afecțiuni cronice grave, persoanelor cu alergii la oricare
dintre componente.

 

Testimoniale



„Acest program m-a ajutat să îmi organizez mesele, am descoperit noi
rețete de mâncare, precum și noi alimente pe care să mi le prepar, reușind

astfel să îmi creez un stil de viață sănătos.” 

 – Andreea, 35 de ani

„Sunt fericită că am intrat în acest program. Nutrific FIT m-a ajutat să
slăbesc și să îmi conturez un stil de viață sănătos. Îmi doresc să continui,

mai ales că toate etapele pe care le-am parcurs până în prezent au
devenit o rutină pentru mine.”           

– Maria, 45 de ani


