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Silueta perfecta controlul
apetitului m100 60 cps FARES

Menţine senzaţia de saţietate.

Extract uscat de Garcinia Cambogia standardizat în min. 60% acid hidroxicitric 96 mg

– Extract uscat de ananas (Ananas comosus) standardizat în bromelaina 96 mg

– Spirulină (Spirulina platensis) 96 mg

– Fibre vegetale din grâu (Triticum aestivum) 96 mg

– Extract uscat de frunze de senna (Sennae folium) standardizat în min. 20% senozide 48 mg

– Rădăcină de cicoare (Cichorii radix) 48 mg.

Constituent major al fructelor de Garcinia Cambogia, acidul hidroxicitric a arătat în studii
ştiinţifice rezultate pozitive în procesul de reducere a masei corporale. Acest lucru este posibil
datorită acţiunii sale de susţinere a consumului de energie la nivelul organismului prin reglarea
nivelelor hormonilor tiroidieni, de reducere a aportului alimentar prin reglarea nivelelor de
serotonină responsabilă pentru efectul de saţietate, de creştere a oxidării grăsimilor şi de reducere a
lipogenezei de novo. De asemenea, acidul hidroxicitric, a arătat indirect, pe cale enzimatică, un efect
inhibitor al procesului de sinteză a acizilor graşi, colesterolului şi trigliceridelor.

În anul 1493 însoţitorii lui Columb debarcând pe insula Guadaloupe au văzut pentru prima dată
ananasul care i-a încântat apoi cu aroma şi savoarea sa. Bromelaina este un complex enzimatic, un
ferment digestiv înrudit cu tripsina, reprezentând din punct de vedere cantitativ proteinaza majoră
din compoziţia fructelor de ananas. Fiind o protează, bromelaina realizează un efect de
descompunere a proteinelor, efect ce susţine utilizarea tradiţională a ananasului pentru
îmbunătăţirea digestiei.

Spirulina conţine 70% proteine de înaltă calitate (mai multe decât carnea) şi o mare concentraţie
de nutrienţi care sunt foarte uşor asimilabili de către organism. Prin conținutul în fibre, contribuie la
controlul greutăţii prin scăderea apetitului

Frunzele de senna au o eficientă acţiune laxativă prin conţinutul în senozide care inhibă
reabsorbţia apei la nivelul intestinului gros. Astfel, cresc volumul şi presiunea
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conţinutului intestinal care stimulează mişcările peristaltice restabilind regularitatea scaunelor şi
conducând la detoxifierea rapidă a organismului.

Cicoarea conține în rădăcină o cantitate crescută de inulină, o fibră solubilă care contribuie la
controlul greutăţii prin scăderea apetitului.

Descriere
Ingrediente
Mod Administrare

1 capsulă de 3 ori pe zi, cu jumătate de oră înainte de masă. Administrarea se face cu cel puţin 200
ml apă sau ceai.

Durata unei cure este de 2 luni. Cura se poate repeta după o pauză de o lună.

ATENŢIONĂRI: 

Nu se recomandă copiilor sub 12 ani, în caz de obstrucţii şi inflamaţii intestinale acute şi în caz de
hipersensibilitate la oricare dintre ingredientele produsului.

Conţine gluten.

SARCINĂ ŞI ALĂPTARE: Nu se recomandă femeilor însărcinate şi mamelor care alăptează datorită
unor posibile efecte de stimulare a contracţiilor uterine. Substanţele active trec în laptele matern şi
pot modifica gustul acestuia.

EFECTE SECUNDARE ŞI INTERACŢIUNI: 

La dozele recomandate nu au fost semnalate interacţiuni şi efecte secundare.

ASOCIERI RECOMANDATE:

pentru cura de slăbire produsul se poate asocia cu capsule Silueta perfectă – controlul greutăţii-
M101, sau cu complexul Silueta perfectă-saţietate cu fibre-M115, complex Curăţarea colonului-D92,
ceai  Silueta perfectă-purificare şi drenaj, ceai Silueta perfectă 2-controlul greutăţii, ceai Sveltaflor-
M98/M111.

A se pastra la loc uscat si la temperatura mediului ambient


