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Pachet 2 ceaiuri pentru slabit -50%
la al doilea produs 100 gr
REMEDIU

Ceaiul pentru slăbit are proprietăți terapeutice
polivalente, care acționează în sinergie (substanțele
active din plantele ceaiului interacționează pozitiv și
lucrează împreună pentru un efect potent):
Frunzele de ceai verde sunt revitalizante și
energizante, stimulează detoxifierea organismului și
susțin arderea grăsimilor;
Coada calului mineralizează organismul, este
puternic diuretică, ajută la eliminarea lichidelor în
exces, atenuează vergeturile și reduce edemele și
senzația de balonare;

Măceșele sunt puternic antioxidante, au efect antiîmbătrânire, vitaminizează, îmbunătățesc digestia
și previn depunerea grăsimilor în exces;
Frunzele de mesteacăn purifică organismul, intensifică metabolismul, reduc țesutul adipos și
atenuează celulita;
Scoarța de crușin combate constipația, are efect laxativ, inhibă tendința de îngrășare și ajută
persoanele supraponderale, chiar și obeze, să slăbească ușor;
Fructele de coriandru stimulează instalarea mai rapidă a senzației de sațietate după masă și reduc
pofta de mâncare;
Frunzele de senna reglează tranzitul intestinal, ajută la digestia mai rapidă a alimentelor și
ușurează eliminarea reziduurilor din organism;
Florile de soc au proprietăți antiinflamatoare, fortifică sistemul imunitar, stimulează funcțiile de
excreție ale organismului și ajută la estomparea efectelor negative ale excesului de greutate asupra
organismului.

Ingrediente:
Frunze de Ceai-verde (Camellia sinensis) – 20%; părți aeriene de Coada-calului (Equisetum arvense)
– 18%; fructe de Măceș (Rosa canina) – 17%; frunze de Mesteacăn (Betula verrucosa) – 15%; scoarță
de Crusin (Rhamnus frangula) – 10%; fructe de Coriandru (Coriandrum sativum) – 10%; flori de Soc
(Sambucus nigra) – 5%; frunze de Senna (Cassia angustifolia) – 5%

Contraindicații: Intoleranță la unul din ingrediente.

Mod de administrare - intern:
Infuzia - se prepară dintr-o lingură cu plantă adaugată la 250 ml de apă clocotită, se menține timp de
15 minute la temperatura camerei, apoi se strecoară și se bea pe stomacul gol.

Se administrează 3 căni cu infuzie pe zi, cu 30 de minute înainte de masă.

Mod de prezentare: pungă de hârtie conținând 50g produs, introdusă în cutie de carton.

BURPEE este cel mai eficient exercițiu pentru slăbire, intensifică metabolismul, arde cu 50% mai
multe grăsimi decât antrenamentele obișnuite și lucrează musculatura principală a întregului corp.
Minim 10 burpees pe zi, realizate într-un ritm cât mai alert, fără întrerupere, în combinație cu ceaiul
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pentru slăbit Remediu, îți vor asigura, în timp, rezultate remarcabile.

Produs avizat de SNPMAPS, notificare nr. 14215/05.10.2020.

Atenționări: A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor. Produsul este un supliment alimentar și
nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar variat, echilibrat și un mod de viață sănătos. A nu se
depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.

Condiții de păstrare: A se păstra la temperatura camerei, bine închis, ferit de lumină și umiditate.


