yesil kahve cayi kizlar soruyor
Yesil Kahve Cayi

Perhiz yapanlar icin ozellikle onerilen bu cay, kahve kategorisine girmektedir.Icerigindeki naturel
tesiri yardimiyla kahve cekirdeginden daha fazla yarari vardir.Icerigindeki uyarici ozelligi bulunan
maddelerin tesiri yardimiyla beyni uyarici etkisinin de oldugunu soyleyebiliriz.Beynin bu sekilde
uyarilmasi neticesinde metabolizma daha seri bir sekilde calisir ve zayiflama etkisi
olusabilmektedir.
Yesil Kahve Cayi dogal bir antioksidandir.Bu sayede bedeninizden toksinlerin atilmasi da
hizlanmaktadir.Bedeninizdeki yaglari da hizli bir sekilde parcalanmasini sagladigi icin zayiflamak
arzulayanlar icin en kullanisli tuketim urunlerinden biridir.Yesil kahve cekirdeginin baska kahve
turlerine oranla 3 kat daha hizli bir bicimde suyu vucuttan attigi da bilinmektedir.Bu yuzden yesil
kahve cayini tuketirken cok miktarda su tuketmenizi oneriyoruz.Bu durum yapilan arastirmalar
sonucunda meydana gelmistir.Vucuttaki suyu daha hizli bir sekilde emdigi icin faydasi da
buyuktur.

Kullanimi da oldukca kolay olan bu kilo vermeye yardimci cay sayesinde kisa surede saglikli bir
sekilde zayiflayabilirsiniz.Urunun yararlari arasinda seker hastaligina iyi geldigi de
bilinmektedir.Burada onemli olan durum ise duzenli olarak kullanilmasidir.Bu sekilde bagisiklik
sistemini de korudugu icin soguk aylarda daha fazla tuketilmesi tavsiye edilmektedir.

Yesil Kahve Cayi Nasil Kullanilir?
Urunun kullanimi oldukca basittir.Spor uygulamalariyla desteklendiginde cok daha hizli bir bicimde
sonuc verdigini soyleyebiliriz.Urunun kullanimindan sonra enerji verdigi ve naturel bir icerik
oldugunu anlayabilirsiniz.Ayrica antioksidan icerir ve kavrulmadigi icin de kafein miktari cok daha
azdir.
Urunun kullanimina bakildiginda ise sabah ve aksam olmak uzere gunde 2 kere tuketmeniz yeterli
oalcaktir.Bildiginiz Turk kahvesi gibi pisirebilir ve tuketebilirsiniz.Yesil Kahve Cayinin
kullanimindan sonra vucutta su tuketimi cogalacagi icin gunde en az 3 litre su tuketmenizi de
uzmanlar onermektedir.Dilerseniz yesil kahveyi ogutucu makineler sayesinde ogutebilirsiniz.Ya da
hazir olarak satin alabilirsiniz.
Rejim uygulamalarinizda, iceriginde bulunan antioksidan ile birlikte yaslanma karsiti olarak
bilinir.Bununla birlikte yesil kahvenin tuketilmesi her acidan uygundur.Zayiflama kategorisinde
akla gelen ilk urun oldugu icin kisa surede zayiflamayi arzu edenlerin gunumuzdeki rakipsiz tek
tercihidir.

Sarimsak Cayi web sitemizden yesil cay hakkinda da bilgi alabilirsiniz.

