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Silueta perfecta controlul greutatii
m101 60 cps FARES
Beneficii

– Activează arderea grăsimilor

– Creşte termogeneza (procesul de generare a energiei termice prin arderea grăsimilor la nivel
celular)

– Stimulează eliminarea toxinelor din organism prin diureză şi laxaţie

– Scade lipidele şi colesterolul

– Antioxidant

– Contribuie la menţinerea nivelului normal al lipidelor şi colesterolului

– Extract uscat de Garcinia cambogia standardizat în min. 60% acid hidroxicitric 138 mg

– Frunze de ceai verde (Theae folium) 92mg

– Frunze de mesteacăn (Betulae folium)

– Fructe de soc (Sambuci fructus)

– Extract uscat din frunze de ceai verde (Theae folium) standardizat în min. 90% polifenoli 46 mg.

Învelișul capsulei este pe bază de gelatină animală.

Garcinia cambogia este fructul unui copac care creşte în India şi sudul Asiei. Acţionează eficient în
controlul greutăţii prin acidul hidroxicitric din compoziţia sa. Numeroase studii au arătat că acesta
reduce apetitul, împiedică conversia glucidelor în lipide, susţine arderea grăsimilor preexistente,
induce termogeneza, astfel scade greutatea corporală.

Ceaiul verde induce un efect de creştere a termogenezei (proces de generare a energiei la nivel
celular) prin activarea lipolizei (arderea grăsimilor). Astfel favorizează diminuarea depozitelor
adipoase şi stimulează scăderea lipidelor şi colesterolului. De asemenea prin conţinutul de cofeina
combate oboseala şi conferă energie.
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Frunzele de mesteacăn contribuie la menţinerea nivelului normal al lipidelor şi colesterolului,
susţin buna funcţionare a rinichilor şi favorizează eliminarea reziduurilor metabolice prin diureză.

Fructele de soc au acţiune puternic depurativă şi laxativă, realizând purificarea organismului pe
cale intestinală.

ADMINISTRARE:

1 capsulă de 3 ori pe zi, dupa masă.

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

ATENŢIONĂRI: Nu se recomandă copiilor sub 12 ani, în caz de ulcer gastroduodenal,
hipertensiune, stări de agitaţie, panică şi în caz de hipersensibilitate la oricare din ingredientele
produsului.

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 laptelui.

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 apetitului-M100, sau cu complexul Silueta perfectă-saţietate cu fibre-M115,
complex Curăţarea colonului-D92, ceai  Silueta perfectă-purificare şi drenaj, ceai Silueta perfectă2-
controlul greutăţii, ceai Sveltaflor-M98/M111.

A se pastra la loc uscat si la temperatura mediului ambient

 


