zayiflama maurers
Zayiflama Haplari
%100 Dogal bitkisel zayiflama haplari
Son donemlerin ne yazik ki en buyuk problemlerinden biri olarak goze carpan asiri kilolar insan
oglunu oldukca etkileyen bir faktor olmaktadir. Bunun ustesinden gelebilmek adina degisik bir cok
formul de gunumuzde vardir. Fakat fazla kilosu olan kisilerin bunyesi ve beden yapisi degisiklik
gostererek istedikleri sonuclari cogu zaman alamayabilirler. Ayni zamanda cok zahmet li ve bir o
kadar zaman gerektiren zayiflama yontemlerinin de insan yasamini olumsuz yonde cogu zaman
etkiledigini gorebilmekteyiz.
Zayiflama haplari
Dogal Bitkisel icerige sahip zayiflama haplari sayesinde asiri kilolarinizdan, yaglarinizdan, bel
bolgesi yaglardan, basen bolgesi yaglardan, cabuk ve sorunsuz sekilde kurtulmak istiyorsaniz
oncelikle sizlere hangi urun daha faydali bunlar bilmek en onemli unsurdur.
Bu tarz problemleri yasamimizdan cikartma ve daha kisa bir surede daha ugrassiz halledebilmek
adina ilerleyen teknolojimiz neticesinde kilo verme haplari adi altinda bazi urunler piyasaya
surulmustur. Sizlere bu urunlerden bahsetmek istiyoruz.
Lida

Teknolojinin kullanicilarina sundugu bircok urunden biri olan Lida zayiflama haplari, 9 ayri
zayiflamaya, sikilasmaya ve incelmeye fayda saglayan bitkilerden meydana geliyor. Bu bitkiler
uzak dogu da Cin Halk Cumhuriyeti'nde yetismekte. Peki ya bu bitkiler nasil kesfedildi? Uzak
dogunun bayanlari daglardan topladiklari bu otlari yemeklerine tat vermek icin ilave ediyorlarmis.
Uzun zamanlar boy gosterdikce bayanlar otlarn farkli yonlerini de fark edip amaclarini

degistirmisler. Ve yetkililer bu otlari alp bitki ekstresi haline getirmis.
Lida Zayiflama Kapsulleri "Lida Yunnan" listesinde,
-Yunnan
-Guttiferae Plant
-Coleus Scutellarioides
-Arum
-Trigonella Foenum
-Ferusalem
-Cyomopalis
-Marimu Kumbuat
-Guarana
Lida Zayiflama Kapsulleri "Lida DaiDaihua" listesinde ise,
-Tuckahoe
-Guttiferae Plant
-Coleus Scutellarioides
-Arum
-Trigonella Foenum
-Ferusalem
-Cyomopalis
-Marimu Kumbuat
-Guarana
Bitkilerinden olusuyor.
FX15

Fx15 Hapi‘nin en oncelikli faydasiz kuskusuz zayiflamaya katki saglamasidir. Bununla birlikte
bircok katki gosteren Fx15, rejim yaparken form tutma, dengeli beslenme takviyesi, kilo kontrolu,
yag yakimi, ideal kiloyu koruma, dogru sekilde kilo vermeye destek ve metabolizmayi hizlandirma
gibi cok sayida fayda saglamaktadir.

Zayiflamalarina destek saglamak icin kullanan bircok kullanici tarafindan yapilan geri donuslerden
biri de Fx15'in migren agrilarina iyi geldigidir. Migren hastasi olan bazi kullanicilar, Fx15
kullanimina basladiktan sonra migrenin yarattigi asiri agrilarin hafifledigini belirtiyorlar.
Bir diger faydasi da icinde bulundurdugu bitki ozleri ve karisimlari sayesinde cilt ve deride de
parlakliktir. Toksinlerin atilmasina sagladigi kolaylikla, bedendekiodeminde atilmasini
kolaylastirmaktadir.
iceriginde :
Uzum cekirdegiekstresi 10 mg.
C Vitamini 30 mg.
Lotus yapragiekstresi 148 mg.
Yesil cay ekstresi 80 mg.
Mikrokristalin seluloz 98 mg.
Cinko 4 mg.
yer almaktadir.
LW6090

LW6090'nin icerisinde bulunan vitamin mineraller antioksidanlar sayesinde bitkisel ve dogal
yollarla saglikli bir sekilde kilo kontrolune ve zayiflamaya yardimci olabilen besin takviyesidir.
LW6090 iceriginde krom bulunur. Krom ise insan metabolizmasinin daha hizli calismasini
saglayan karbonhidratlar icin cok onemli rol yapmaktadir. insan vucudunun icerisinde bulunan yag
ve protein dengesinin ayarlanmasinda onemli rol oynamaktadir. Kan sekerinin sabit kalmasinda
da faydalidir.
Lw6090 hapi size tokluk hissi saglar.
Vucudunuza enerji verir.

Vucudunuzda toplanmis toksinleri disari atar.
iceriginde bulunan vitaminler cildinizi besler ve sikilastirir.
Zayiflama haplari Sizlerde yeni nesil piyasaya surulen zayiflama haplari sayesinde 2016 yazina fit
bir vucut ile girebilir ve saglik problemlerinizden kurtulabilirsiniz.

