Importator : Energetix Health Srl Romania
Reprezentant Energetix 0743-019108

Detoxamin - produse premium pentru sănătate!

DET XAMIN
ACAI SLIM PLUS
Îndispensabil în curele de slăbire!
Partea cea mai rea într-o cură de
slăbire sunt durerile de stomac provocate de foame. Într-o cură de
slăbire, în primul rând trebuiesc eliminate snacks-urile, mâncarea de tip
fast-food, grăsimile, etc.
Atunci când ne hotărâm să începem
o dietă, stomacul nostru începe să
mormăie de foame. Câteodata atât de
tare, încât să vă facă să trişaţi! Adică
să mâncaţi din nou, mai mult decât
necesar sau nesătătos.
CUM AR FI DACĂ NU NE-AM SIMŢI
FLĂMÂNZI CÂND ÎNCEPEM O
DIETĂ?
Recent descoperită, glucomannan
este o fibră cu calităţi remarcabile, foarte solubilă în apă, obţinută
din planta numită Konjac. Când este
combinată cu apă, glucomannan îşi
măreşte volumul foarte mult, ia forma
unui gel moale.

DT-0011 | 50€
90 Capsule

Fibra expandată astfel, umple spaţiul
din stomac, eliminând senzaţia de foame. Glucomannan este supranumit
şi “buretele de slăbit” al naturii.

împiedicarea apariţiei bolilor cardiace, îmbunătăţirea digestiei, vederii,
concentraţiei, somnului şi funcţiei
sexuale.

De asemenea această fibră remarcabilă are capacitatea de a absoarbe
grăsimea şi de a o ajuta să treacă mai
repede prin corpul dumneavoastră.
Astfel grasimile nu se mai acumulează în corpul Dvs.

Are o influenţă semnificativă asupra
întăririi imunităţii şi este un supliment nutritiv indispensabil pentru
alimentaţia sportivilor şi a persoanelor cu nevoi fizice suplimentare.

Recent, Dr Mehmet Oz a descoperit la o nouă re-evaluare a celor mai
bune fibre pentru curele de slăbit că
pe Primul Loc - CEA MAI EFICIENTĂ
fibră - este glucomannan.
Acai Berry este o plantă care, prin
beneficiile sale la nivel nutritiv şi de
sănătate, ajută la micşorarea poftei de mâncare şi, prin aceasta, la
pierderea kilogramelor în plus, la reglementarea în cazul diabetului, la

Producătorul austriac ţine cont de
cele mai înalte nivele de rigurozitate
privind calitatea materiei prime. De
asemenea procesul tehnologic folosit, nanotehnologia presupune micronizarea şi activarea substanţelor
prelucrate astfel că efectele biologice ale glucomannan şi acai berry
sunt mult mai eficiente în Detoxamin
– Acai Slim Plus.

elimină constipaţia, scade glicemia,
reduce colesterolul.
Ingrediente pentru 1 capsulă:
Glucomannan 390 mg
Acai Berry 20 mg
Capsulă vegetală - celuloză 90 mg
Mod de întrebuinţare:
2-3 capsule (în funcţie de greutatea
corporală) înainte cu jumătate de oră
de masă, de 3 ori pe zi cu un pahar
mare de apă.
Se recomandă combinarea Acai Slim
Plus cu Detoxamin Basic Capsule.
Primul pas în orice cură de slăbire
este detoxifierea organismului.

DETOXAMIN ACAI SLIM PLUS ESTE
EXCELENT ÎN CURELE DE SLĂBIRE,
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