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Reducerea senzatiei de foame 60
cps vegeta NUTRIFIC FIT

Pentru fiecare flacon de Reducerea senzației de
foame primești gratis un Ceai pentru slăbit 50gr
Remediu

Supliment natural pentru reducerea senzației de foame

Suplimentul natural pentru reducerea senzației de foame este un produs de slăbit 100% natural,
care combină proprietățile a două plante cu efecte benefice recunoscute în remodelare corporală,
pierderea greutății și tratamentul obezității. Obținut din extracte standardizate de Glucomannan și
Garcinia cambogia, suplimentul pentru reducerea senzației de foame de la Nutrific este adjuvantul
ideal în curele de slăbire.

Produsul este un supliment alimentar, care trebuie să completeze o dietă variată și echilibrată,
susținută prin exerciții fizice zinice și consumul a 2 litri de lichide în fiecare zi.

Recomandări:

îmbunătățește tranzitul intestinal și stimulează digestia
suprimă pofta de mâncare, oferă și prelungește senzația de sațietate
inhibă nevoia de a consuma gustări între mese
reduce depozitele de grăsimi și acumulările de țesut adipos
dinamizează și energizează metabolismul
detoxifiază și revigorează organismul, având un impact pozitiv și asupra sistemului nervos
indicat pentru persoanele care urmează un program de slăbit sau control al greutății

Beneficii demonstrate științific

Proprietățile terapeutice ale Glucomannanului și Garciniei au fost dovedite prin studii clinice care au
evidențiat eficiența acestor plante în lupta cu kilogramele în plus. Un studiu realizat de Institutul
Național de Sănătate din Statele Unite ale Americii și actualizat în 2017 arată capacitatea
glucomannanului de a regla nivelul de glucoză și insulină din sânge și recomandă folosirea lui în
tratamentul diabetului, pentru scăderea colesterolului și trigliceridelor. În același timp, Garcinia
cambogia inhibă acțiunea mai multe enzime care transformă carbohidrații în depozite de grăsime și
normalizează apetitul.

Pacienții care au urmat tratamente cu suplimente pe bază de Glucomannan și Garcinia au semnalat
scăderi semnificative în greutate, care au redus și riscurile asociate excesului în greutate (probleme
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cardiovasculare și respiratorii, tulburări imunitare sau digestive).

Ce ingrediente conţine?
Extract uscat de Glucomannan (500mg/capsulă), extract uscat de Garcinia cambogia (200
mg/capsulă), capsulă vegetală

Ce proprietăţi are fiecare ingredient?

Glucomannanul este obținut din planta konjac, răspândită în Asia de est și atestată ca remediu
eficient pentru slăbit de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Acționează ca un
burete pentru grăsimi, absoarbe apa și ocupă spațiu în stomac, mărindu-și volumul de peste 50 de
ori și oferind o senzație prelungită de sațietate. Glucomannanul este o fibră dietetică non-asimilabilă
și solubilă în apă, care favorizează un tranzit intestinal normal.  Are un impact pozitiv asupra
pancreasului, colonului și florei intestinale mircobiene care accelerează scăderea în greutate.

Garcinia cambogia este un fruct tropical bogat în acid hidroxicitric (HCA) și cel mai utilizat acid
citric pentru pierderea în greutate deoarece intensifică arderea zahărului din organism. Extractul
din fructele și coaja acestui copac conține peste 55% acid hidroxicitric care suprimă apetitul, scade
aportul alimentar și împiedică formarea și depunerea de grăsimi. Antioxidanții din compoziția sa
accelerează metabolismul, ajutând la digerarea și asimilarea corectă a alimentelor. Garcinia
intensifică arderile și transformă grăsimile depozitate de organism în energie, dar are ți un impact
pozitiv asupra serotoninei și stării de bine astfel încât nu vei mai avea senzația de foame emoțională.
  

Cum se administrează?

Se consumă câte 2 capsule cu 30 de minute înainte de prânz și cină, cu un pahar de apă. Doza
zilnică recomandată este de 4 capsule.

Pentru rezultate rapide se va asocia sinergic cu Chitosan 500mg - colesterol, slabit, tranzit 60buc
NUTRIFIC

Mod de prezentare: Flacon cu 60 de capsule vegetale
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