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Complex silueta perfecta m99 28 pl
FARES

Descriere:

Studiul a demonstrat că administrarea timp de 30 de zile a complexului Silueta perfectă conduce la:

– scăderea în greutate în medie cu 3 kg la 77,78% dintre persoane

– scăderea apetitului și crearea senzației de sațietate la 81,48% dintre persoane

– reducerea circumferinței taliei în medie cu 4 cm la 88% dintre persoane

Complex 100% natural din plante medicinale, special conceput pentru pierderea în greutate și
reducerea circumferinței taliei.

Evaluarea eficientei complexului Silueta Perfecta confirma pierderea in greutate in medie de 3 kg si
reducerea circumferintei taliei cu 4 cm

Studiul a demonstrat că administrarea timp de 30 de zile a complexului Silueta perfectă conduce la:

– scăderea în greutate în medie cu 3 kg la 77,78% dintre persoane

– scăderea apetitului și crearea senzației de sațietate la 81,48% dintre persoane

– reducerea circumferinței taliei în medie cu 4 cm la 88% dintre persoane

Recomandat pentru un program de slăbire cu doar 2 plicuri/zi

Scade apetitul, conferă sațietate prin conținutul mare de fibre dietetice

Arde grăsimile prin extractele concentrate de garcinia, cafea verde și ananas

Conține Crom din surse naturale, cu rol in metabolismul glucidelor

Stimulează eliminarea toxinelor din organism prin diureză şi laxaţie

Ingrediente:
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Seminţe de Plantago ovata 24,25%, seminţe de in (Lini semen) 23%, extract uscat de Garcinia
cambodgia standardizat în min 60% acid hidroxicitric 10%, frunze de senna (Sennae folium) 10%,
tărâțe de grâu (Triticum aestivum)10%, cacao (Theobroma cacao) 8%, fructe de soc (Sambuci
fructus) 5%, scorțișoară (Cinnamomi cortex) 3%, extract uscat de ananas (Ananas sativus fructus)
3%, Ortosiphon (Orthosiphon stamineus) 3%, extract uscat de cafea verde (Coffea arabica)
standardizat în min. 8% cafeină 0,3%, drojdie de bere (Saccharomyces cerevisiae) îmbogăţită în
min.2000 mcg/g crom 0,3%, ulei esențial de Mentha spicata 0,1%, ardei iute (Capsici fructus) 0,05%.

Administrare:

Adulţi: un plic de 2 ori pe zi.

Se administrează cu iaurt, cereale, suc de fructe sau apă, de preferinţă dimineaţa şi la prânz,
imediat înainte de servirea mesei.

Consumaţi în decurs de 30 minute de la ingerare minim 400 ml de lichide. Pentru eficienţă maximă
se recomandă consumul zilnic de cel puţin 2 litri de lichide.

Durata unei cure este de o lună. Cura se poate repeta după o pauză de o lună.

Atenționări:

Nu se recomandă în sarcină, alăptare, copiilor sub 12 ani, în caz de obstrucţii şi inflamaţii acute ale
tubului digestiv şi în caz de hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele produsului.

A nu se consuma seara, înainte de culcare datorită conținutului de cafeină.

Dacă nu consumaţi minim 400 ml de apă în decurs de 30 minute de la ingerarea produsului, fibrele
nu-şi vor putea creşte suficient volumul, vor absorbi lichidele din stomac şi intestin, ducând la
apariţia crampelor, balonării, sau chiar a constipaţiei.

Efecte secundare şi interacţiuni:

Acest produs trebuie luat la un interval de minim 2 ore față de administrarea medicamentelor,
deoarece reduce absorbţia intestinală a acestora.

La dozele recomandate nu au fost semnalate efecte secundare.

 


