PRODUCTFICHE

Slanke lijn

Afslanken en gewichtscontrole zonder gevaar.
Een gezonde voeding en sport zijn factoren die ons gewicht helpen te controleren. De Super Slim Formula van Santurel helpt u op een
gezonde manier enkele kilo’s te verliezen, vermindert de eetlust en verbrandt onnodige vetten. De natuurlijke ingrediënten werken
in perfecte synergie en zonder enig gevaar voor de gezondheid.

Samenstelling:
Garcinia Cambogia:

Een struik uit Indië en Zuid-Oost Azië, genoemd “gomboom”, die de eetlust remt en het omvormen van de
suikers en de koolhydraten in vetten verhindert zonder enig gevaar voor het organisme.

Gymnema Sylvestre:

Deze ayurvedische plant, ook “vernietiger van suiker” genoemd, wordt in de traditionele geneeskunde in
Indië al 2000 jaar gebruikt om de eetlust van suikerhoudend voedsel te remmen en het metabolisme te
verbeteren. Klinische studies hebben het belang van Gymnema Sylvestre in het suikermetabolisme aangetoond.

Chromium Picolinate:

Dit basis mineraal ontbreekt in 90% van de Westerse voeding. Het stimuleert een optimale functie van
insuline. Chroom is belangrijk om het hongergevoel te beheersen en het metabolisme te stimuleren.
Chroom stimuleert het verbranden van de vetten, helpt de spiermassa te ontwikkelen en onderdrukt de
vraag naar suiker.

Vitaminen B:

De selectie van zes vitaminen uit het vitamine B complex zorgt ervoor dat de Super Slim Formula onmiddellijk
energie vrijmaakt. Vitaminen B1, B2 en B3 zijn efficiënt in het verwerken van koolhydraten, proteïnen en
vetten, beschermen tegen stress en ondersteunen mentale en fysische inspanningen. Vitamine B5 bevordert
de synthese van vetzuren en cholesterol en zorgt voor de celwerking van de mucosa, de huid en de hoofdhuid ; ze helpt in het bestrijden van lever-, ademhalings- en huidstoornissen. Vitamine B6 helpt bij het bestrijden van hart- en vaatziekten en cholesterol. Vitamine B12 helpt bij het produceren van rode bloedcellen
en verbetert de fysische lichaamsconditie.

Inositol:

Deze vitamine is een echt tonicum van de voeding, het zenuwstelsel en de lever. Men vindt ze zowat overal
in ons organisme. Inositol, beschouwd als de vitamine van de gouden leeftijd, blokkeert de vetten door hun
aanmaak te verhinderen en bevordert het transport en het metabolisme van de vetzuren en het cholesterolgehalte. Ze is vaak gebonden aan de andere vitaminen B.

Kaliumcitraat:

Dit mineraal zout bevordert het evenwicht van het intra- en extracellulair water en helpt het gebrek aan
kalium (veroorzaakt door hypocalorische en proteïne diëten) te compenseren. Het regelt het neuro-vegetatief
stelsel, de spiercontracties en helpt het calciumniveau te behouden.
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De Super Slim Formula heeft het beste effect wanneer het drie maal per dag genomen wordt, één uur voor of tussen de maaltijden,
bij voorkeur in combinatie met een nutritioneel dieet hoofdzakelijk bestaande uit groenten en fruit.

Verpakking:
Potje van 90 tabletten.

Aanbevolen hoeveelheid:
3 tabletten per dag, in te nemen één uur vóór de maaltijd of tussen de maaltijden.

