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SilhouetteHelp este un supliment alimentar sub form? de ceai din plante medicinale, cu adaos de inozitol. Ceaiul este un adjuvant pre?ios în
curele de sl?bire, protector hepatic, revigorant ?i detoxifiant. Produsul se adreseaz? persoanelor motivate, care doresc s? î?i îmbun?t??easc?
stilul de via??, s? fac? mi?care, s? î?i corecteze dieta ?i s? sl?beasc? s?n?tos.

Rating: Nu a fost evaluat înc?
Pret:
Pre?ul de vânzare: 53,50 lei
Reducere:

Pune o întrebare despre acest produs
Producator:

Descriere
SilhouetteHelp 225gr/450gr, ceai pentru sl?bit, fortifiat cu inozitol

1. Ce este SilhouetteHelp?
SilhouetteHelp este un supliment alimentar sub form? de ceai din plante medicinale, cu adaos de inozitol. Ceaiul este un adjuvant pre?ios în
curele de sl?bire, protector hepatic, revigorant ?i detoxifiant. Produsul se adreseaz? persoanelor motivate, care doresc s? î?i îmbun?t??easc?
stilul de via??, s? fac? mi?care, s? î?i corecteze dieta ?i s? sl?beasc? s?n?tos.
Nu con?ine coloran?i, conservan?i sau al?i aditivi chimici!
Nu con?ine organisme modificate genetic!

2. Ce con?ine SilhouetteHelp? Ingredientele SilhouetteHelp
SilhouetteHelp con?ine 8 plante care ?i-au dovedit eficien?a în curele de sl?bire. La toate acestea se adaug? inozitolul, un agent puternic de
ardere a gr?similor.
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Schinduful accelereaz? metabolismul ?i d? rezultate foarte bune chiar ?i atunci când kilogramele în plus sunt asociate problemelor
tiroidiene.
Ceaiul verde stimuleaz? digestia, regleaz? tranzitul intestinal, contribuie la eliminarea toxinelor ?i la eliminarea kilogramelor în plus.
P?p?dia contribuie la eliminarea reten?iei de ap? din ?esuturi ?i are o ac?iune detoxifiant?.
C?tina are efecte vitaminizante ?i tonifiante, în acest fel cura de sl?bire nu va fi una epuizant?.
Lemnul-dulce îmbun?t??e?te digestia ?i stimuleaz? peristaltismul intestinal.
Gymnema reduce pofta de dulce ?i stimuleaz? arderea carbohidra?ilor.
Coriandrul îmbun?t??e?te digestia, calmeaz? durerile abdominale ?i previne apari?ia balon?rilor ?i a gazelor intestinale.
Frunzele de afin sunt folosite pentru sc?derea glicemiei ?i tratarea dislipidemiei.
Plantele utilizate ca ingrediente dau un gust u?or dulceag ?i deosebit de pl?cut ceaiului, nefiind necesar adaosul de zah?r sau al?i îndulcitori
pentru a putea fi consumat.

Ce este inozitolul?
SilhouetteHelp este fortifiat cu inozitol – 10%, un ingredient special, cu propriet??i lipotropice (tope?te gr?simile). Inozitolul ajut? la accelerarea
metabolismului ?i la transformarea gr?similor în energie. Conform studiilor clinice, inozitolul reduce pofta de mâncare ?i, de asemenea, are un
efect favorabil în tulbur?rile psihice asociate cu tulbur?ri de comportament alimentar, a?a cum este bulimia.

3. Cum ac?ioneaz? SilhouetteHelp?
Ajut? la reglarea ?i men?inerea greut??ii corporale în timp.
Contribuie la arderea gr?similor excedentare.
Ajut? la reducerea colesterolului ?i la un mai bun control al glicemiei.
Are efect detoxifiant ?i hepatoprotector.
Stimuleaz? circula?ia periferic?.
Îmbun?t??e?te digestia ?i calmeaz? durerile abdominale.
Este adjuvant util în st?ri de astenie fizic? ?i intelectual?.

Cui se adreseaz? SilhouetteHelp?
SilhouetteHelp se adreseaz? persoanelor motivate, care doresc s?-?i îmbun?t??easca stilul de via??, s? faca mi?care, s?-?i corecteze dieta ?i
s? sl?beasc? s?n?tos. Produsul nu se adreseaz? celor care vor s? sl?beasc? f?r? efort, stând pe canapea în fa?a televizorului.

4. De ce s? alegi SilhouetteHelp?
Pentru c? sl?be?ti s?n?tos 3-4 kilograme într-o lun?!
Pentru c? vei sl?bi f?r? s? sim?i epuizarea obi?nuit? în curele de sl?bire.
Pentru c? beneficiezi de puterea plantelor dublat? de inozitol – o vitamin? din complexul B-urilor, care tope?te gr?simile.
Pentru c? este un diuretic blând, care nu elimin? mineralele din organism asemenea altor ceaiuri de sl?bit.
Pentru c? nu con?ine cru?in, senna sau alte plante laxativ-purgative puternice, care ar putea da dependen??.
Pentru c? nu con?ine substan?e interzise (amfetamin?, efedrin?, hormoni etc.).

3 Reguli pentru o cur? de sl?bire s?n?toas?
Pentru rezultate optime este recomandat? o cur? de 2-3 luni. Vei sl?bi s?n?tos 3-4 kilograme pe lun?.
Aten?ie! A sl?bi mai mult de 4-5 kilograme pe lun? poate fi periculos pentru s?n?tate. Pot ap?rea tulbur?ri metabolice ?i chiar a?a-numitul efect
yo-yo: kilogramele pierdute rapid se vor pune la loc imediat ce ai renun?at la cur?.
1. Bea 1-1,5 litri de ceai SilhouetteHelp zilnic!
2. Adopt? o diet? s?n?toas?. Redu consumul de f?inoase, dulciuri, gr?simi ?i nu mânca mai târziu de ora 18.00!
3. F? cel pu?in 30 de minute de mi?care zilnic!
Recomandare: Pentru rezultate cât mai bune în cura de sl?bire, ceaiul SilhouetteHelp se poate asocia cu suplimentul de fibre ColonHelp.
Fibrele sunt un adjuvant util în curele de sl?bire, deoarece dau rapid senza?ia de sa?ietate, scad pofta de mâncare, regleaz? tranzitul intestinal
?i reduc nivelul colesterolului. Cele dou? produse se completeaz? reciproc. ColonHelp ac?ioneaz? ca un balona? gastric vegetal, creeaz?
sa?ietate ?i reduce pofta de mâncare, iar SilhouetteHelp stimuleaz? arderea gr?similor excedentare.
Vrei s? fii mai supl?, mai senzual?, mai seduc?toare, mai s?n?toas?, mai str?lucitoare, mai sexy? Descoper?-?i "S"-ul! Descoper?
SilhouetteHelp, formul? original? de sl?bit de la Zenyth Pharmaceuticals!

Important!
Ceaiul consumat pe perioade mai lungi, asociat cu un regim alimentar s?n?tos, f?r? dulciuri ?i gr?simi în exces, poate preveni reapari?ia
kilogramelor excedentare.
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4. Mod de administrare
Produsul se administreaz? sub form? de ceai, în cure de sl?bire de 1-3 luni.
Doze uzuale: 3 linguri?e dozatoare rase pe zi (15 g), sub form? de ceai, administrat în reprize, pe parcursul întregii zile, de preferin?? înaintea
meselor principale.
Doza maxim? recomandat?: 4 linguri?e pe zi (20 g).
Cu ajutorul produsului SilhouetteHelp pute?i sl?bi s?n?tos 3-4 kilograme pe lun?. Efectul se men?ine atât timp cât produsul este integrat într-o
cur? de sl?bire. Rezultatele se pot observa chiar dup? prima s?pt?mân? de administrare.

Mod de preparare
În 1-1,5 litri de ap? clocotit? se pun 3 linguri?e dozatoare de ceai SilhouetteHelp ?i se mai fierb 2 minute, dup? care ceaiul se acoper?, se las? la
r?cit, se strecoar? ?i se bea neîndulcit, pe parcursul întregii zile. Administrat înainte de mas?, SilhouetteHelp scade pofta de mâncare. Dac? nu
dori?i s? prepara?i tot ceaiul odat?, v? pute?i preg?ti câte o can? de ceai de 2-3 ori ori pe zi, din câte o linguri?? dozatoare la 300-400 ml ap?.

Precau?ii/contraindica?ii:
Pentru copii sub 12 ani, femei îns?rcinate sau care al?pteaz?, persoane cu afec?iuni grave sau care au suferit interven?ii chirurgicale recente,
persoane cu alergie la oricare dintre ingrediente ?i persoane hipertensive se va cere sfatul medicului înainte de utilizarea acestui produs.

5. Alte informa?ii utile
SilhouetteHelp este un produs original al Zenyth Pharmaceuticals srl, str. Petru Rares nr. 50A, loc. Bistri?a, com. Alexandru cel Bun, jud.
Neam?, România, tel. +40233.222.203.
Un flacon de SilhouetteHelp con?ine 450 g pulbere din plante ?i ajunge pentru o cur? de 30 de zile, la o doz? zilnic? de 15 g.
Condi?ii de p?strare: Flaconul este sigilat. Dup? deschiderea flaconului v? recomand?m p?strarea acestuia în frigider sau într-un loc ferit de
lumin? ?i umezeal?, la o temperatur? sub 22 grade Celsius ?i o umiditate relativ? a aerului de maximum 75%.
Termen de valabilitate: 24 luni, respectând condi?iile de p?strare de mai sus! Data fabrica?iei ?i data expir?rii sunt trecute pe capacul
flaconului!
SilhouetteHelp este înregistrat ?i notificat la Institutul Na?ional de Cercetare-Dezvoltare pentur Bioresurse Alimentare – IBA cu Avizul de
Notificare 5037/04.11.2010.
SilhouetteHelp este un produs de înalt? calitate, fabricat în sistem integrat de management calitate – siguran?? alimentar? ISO 9001:2008
(Certificat nr. 44 100 107221), ISO 22000:2005 (Certificat nr. 44 281 107221), certificat de organismul german TUV NORD.
SilhouetteHelp este un supliment alimentar. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o diet? variat? ?i echilibrat? ?i un mod de via?? s?n?tos! A nu
se dep??i doza recomandat? pentru consumul zilnic! A nu se l?sa la îndemâna ?i la vederea copiilor mici!

Reviews
Nu exist? comentarii pentru acest produs.
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