ULTRA SLIM+

DELIXIR

Ομαλοποιεί τον ενεργειακό μεταβολισμό και τη διαδικασία
της διάσπασης του λίπους
Επαναφέρει τη λειτουργία του απεκκριτικού συστήματος,
συμβάλλοντας στην εξάλειψη της περίσσειας ποσότητας
των υγρών
Μειώνει την απορρόφηση του λίπους και της γλυκόζης
από το έντερο, διευκολύνοντας στην απώλεια βάρους
Βελτιώνει το μεταβολισμό και διασφαλίζει την κατάλληλη
επεξεργασία των τροφών, δημιουργώντας την τέλεια
σιλουέτα.
ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΜΟΥΡΩΝ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: κεκαθαρμένο και διηθημένο ύδωρ, μίγμα φρουτοχυμών συμπυκνωμένων πηγών; από πορτοκάλι,
μήλο, μανταρίνι, φρούτα του πάθους, μπανάνα, βερίκοκο, γκουάβα, παπάγια, μοσχολέμονο, μανγκό, ανανάς,
σταφύλλι, φρουκτόζη, ακετυλο L- καρνιτίνη, άνυδρη καφεϊνη, ασκορβικό οξύ, L- ταυρίνη, L- γλουταμίνη, εκχύλισμα
αγκινάρας, σκόνη μούρων, εκχύλισμα πράσινου τσαγιού, εκχύλισμα πράσινων κόκκων καφέ, εκχύλισμα
γλυκόριζας, κετόνες σμέουρων, σκόνη πιπεριού καγιέν, σκόνη κανέλας, διτρυγική χολίνη, β-γλυκάνες (1,3/1,6)
από βρώμη, φυσικό βελτιωτικό γεύσης (πορτοκάλι, φράουλα, βανίλια), φυσική χρωστική ουσία, σορβικό κάλιο,
κιτρικό οξύ, μηλικό οξύ, ξανθάνης κόμμι, γλυκαντικό (γλυκοζίτες στεβιόλης). Χωρίς ΓΜΟ, Χωρίς αλλεργιογόνα
σίτου, σόγιας, αυγού, ξηρών καρπών, γάλακτος. Χωρίς γλουτένη.
100% ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ

DELIXIR ULTRA SLIM+ - ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Το DeLixir Ultra Slim + είναι ένα ευεργετικό ρόφημα που ενισχύει την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η αύξηση
του σωματικού βάρους και η παχυσαρκία οφείλονται σε διάφορους παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι η
αδρανοποίηση του ενεργειακού μεταβολισμού και της διαδικασίας καύσης του λίπους. Σε κάθε υγιή οργανισμό
τα λιπαρά οξέα μεταφέρονται προς ενδοκυτταρική διάσπαση με τελικό σκοπό την απελευθέρωση (δημιουργία)
ενέργειας. Σε όλη αυτή τη διαδικασία βασικό ρόλο έχει η χολίνη. Αυτό το θρεπτικό συστατικό αποτρέπει τη
συσσώρευση των λιποκυττάρων στο ήπαρ και συμμετέχει στις μεταβολικές διεργασίες διαχείρισης του σωματικού
βάρος. Επίσης, η χολίνη πρωταγωνιστεί και στην παραγωγή της L-καρνιτίνης, η οποία ενεργοποιεί την καύση
του λίπους.
Το DeLixir Ultra Slim + περιέχει L – καρνιτίνη, μία απαραίτητη ουσία για το σώμα, καθώς επίσης και συστατικά
που προάγουν την επιτάχυνση του μεταβολισμού και την απελευθέρωση της περίσσιας ποσότητας υγρών όπως:
εκχύλισμα από αγκινάρα, πράσινος καφές, εκχύλισμα από πιπέρι καγιέν.
*Συνδυάζοντας την κατανάλωση του DeLixir Ultra Slim + με μία ισορροπημένη διατροφή θα δείτε άμεσα και
αποτελεσματικά να μειώνετε το βάρος σας χωρίς καμία επίπτωση στην υγεία σας!
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (30ML) ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

ΑΝΆ ΔΌΣΗ (2 ΚΟΥΤΆΛΙA ΣΟΎΠΑΣ=30ML)

% Σ.Η.Π.*

Βιταμίνη C
Εκχύλισμα αγκινάρας
(αποξηραμένα φύλλα σε σκόνη)
Ακετυλο L- καρνιτίνη
L-ταυρίνη
L-γλουταμίνη
Διτρυγική χολίνη
Μίγμα από επιλεγμένα συστατικά:
Άνυδρη καφεϊνη
Εκχύλισμα πράσινου τσαγιού
Εκχύλισμα από ακατέργαστους
κόκκους πράσινου καφέ
Εκχύλισμα γλυκόρριζας
Κετόνες σμέουρων
Πιπέρι καγιέν (σκόνη)
Κανέλα (σκόνη)
Φρούτα κράνμπερι (σκόνη)
β- Γλυκάνες 1,3/1,6

200 mg
200 mg

250%

1000 mg
250 mg
250 mg
100 mg
1310 mg

ΜΟΝΑΔΙΚΉ ΦΌΡΜΟΥΛΑ ULTRA SLIM+
ΧΟΛΊΝΗ Η χολίνη είναι ένα θρεπτικό συστατικό καθοριστικής σημασίας σε πολλές διαδικασίες στον ανθρώπινο
μεταβολισμό, στη δομή των κυττάρων και στη σύνθεση ορισμένων νευροδιαβιβαστών. Επιστημονικές μελέτες
ετών πιστοποιούν ότι το συγκεκριμένο συστατικό συμβάλλει καθοριστικά στο φυσιολογικό μεταβολισμό και κατ’
επέκταση στη μείωση της ομοκυστείνης. Η ομοκυστεΐνη είναι ένα αμινοξύ που παράγεται στον οργανισμό ως
ενδιάμεσο προϊόν του μεταβολισμού, όπου αυξημένες ποσότητες αυτού στον οργανισμό συσχετίζονται με τον
κίνδυνο καρδιαγγειακών νόσων.
ΓΛΥΚΌΡΡΙΖΑ Η γλυκόρριζα εδώ και αιώνες χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς. Δεν είναι τυχαία λοιπόν η
επιλογή της ως «φαρμακευτικό φυτό του έτους 2012“, καθώς σύμφωνα με μελέτες που σχετίζονται με τη Μοριακή
Γενετική και πραγματοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο MaxPlanck στο Βερολίνο, ανακάλυψαν ότι η γλυκόρριζα έχει
αντιδιαβητική δράση καθώς εντόπισαν μια ομάδα φυσικών ουσιών στις βρώσιμες ρίζες του φυτού, τις amorfrutins,
οι οποίες έχουν ισχυρές αντιδιαβητικές ιδιότητες. Οι ερευνητές απέδειξαν επίσης ότι η γλυκόρριζα μειώνει τα
επίπεδα σακχάρου στο αίμα και σε συνδυασμό με τις ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές της, την καθιστούν
ιδανικό βότανο για τη θεραπεία των σύνθετων μεταβολικών διαταραχών.
CRANBERRY – ένα από τα πιο χρήσιμα άγρια μούρα. Έχει πολλά πλεονεκτήματα:
- αφαιρεί τοξίνες, καθαρίζει το αίμα και τη λέμφο, βελτιώνει τη ροή της λέμφου,
- έχει αντιβακτηριακά, αντιπυρετικά, αντιικά αποτελέσματα,
- έχει ισχυρή αντιοξειδωτική ιδιότητα, καθώς είναι μια εξαιρετική πηγή φυτοθρεπτικών ανθοκυανινών,
προανθοκυανιδινών, ρεσβερατρόλης και τανινών.
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