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Link do produktu: https://herbanea.pl/figurena-3-opakowania-promocja-21-gratis-oferta-specjalna-p-93.html

Figurena - 3 opakowania |
PROMOCJA 2+1 GRATIS |
OFERTA SPECJALNA
Cena

135,00 zł

Cena poprzednia

158,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

F02

PKWiU

10.89.19.0

Opis produktu

Masz Problem z Nadwagą ?

Skorzystaj ze skutecznej kuracji odchudzającej Figurena SLIM i pozbądź się kilogramów raz na zawsze !
W cenie 2 opakowań otrzymujesz 3 na cały czas trwania 3 miesięcznej kuracji!

Najważniejsze Zalety Figurena Slim:
Redukuje tłuszcz zapasowy,
Pobudza metabolizm,
Likwiduje uczucie głodu,
Blokuje wchłanianie tłuszczu i cukrów.

Ulotka suplementu diety Figurena Slim
FIGURENA Składniki i stosowanie oraz działanie
Stosować 2 razy dziennie po jednej kapsułce (najlepiej po posiłku). Zaleca się prowadzenie kuracji odchudzającej przez okres 3
miesięcy, kontrolując systematycznie masę ciała oraz stosując zalecenia dotyczące prawidłowych form odżywiania się. Jedno
opakowanie zawiera 60 kapsułek, ilość wystarczającą na miesięczną kurację.
Przeciwwskazania: produkt nie może być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek ze składników preparatu.
Produkt nie jest wskazany dla małych dzieci, kobiet w ciąży i matek karmiących.
Składniki: ekstrakt z guarany, ekstrakt z morszczynu pęcherzykowatego, ekstrakt z liści zielonej herbaty, ekstrakt z liści
czerwonej herbaty, ekstrakt z nasion białej fasoli, ekstrakt z korzenia imbiru, ekstrakt z pieprzu Cayenne, substancje
przeciwzbrylające (stearynian magnezu, dwutlenek krzemu). Kapsułka (żelatyna, barwnik-dwutlenek tytanu)
Składnik
ekstrakt z guarany
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Działanie
Guarana w diecie odchudzającej okazuje się być niezbędna –
od środka atakuje bowiem i rozbija wszelkie zalegające
złogi tłuszczowe oraz komórki tłuszczu. W diecie zaleca się
ją również dlatego, że zmniejsza uczucie łaknienia

przyczyniając w pewnym stopniu do spadku wagi.
Wspomaga pracę tarczycy, a prawidłowo działająca tarczyca
zapewnia naturalne procesy regulowania wagi, masy ciała
i ilości tkanki tłuszczowej w naszym organizmie.
ekstrakt z liści zielonej herbaty Przyspiesza
proces
spalania
tkanki
tłuszczowej
i
jednocześnie zwiększa ogólne efekty procesu odchudzania.
ekstrakt z liści czerwonej herbaty Działa odchudzająco i odtruwająco oraz pomaga utrzymać
prawidłowy poziom cholesterolu we krwi.
ekstrakt z nasion białej fasoli
Jest bogatym źródłem fasolaminy, która hamuje działanie
enzymów trawiących skrobię znajdującą się w takich
produktach spożywczych jak np. ziemniaki, pierogi, naleśniki,
ryż, tym samym zmniejszając poziom cukrów w
organizmie. Wstrzymuje odkładanie skrobi w postaci
tkanki tłuszczowej, dzięki czemu wspomaga odchudzanie.
ekstrakt z korzenia imbiru
Zapewnia lepsze trawienie i przyspieszony metabolizm .
A jak doskonale wiemy im lepszy metabolizm tym lepsze
odchudzanie!
ekstrakt z pieprzu Cayenne
Stymuluje bowiem procesy trawienne i likwiduje wzdęcia.
Okazuje
się
być
niezbędnym
przyspieszaczem
metabolizmu.
Nazwa substancji czynnej
Ilość w zalecanej porcji dziennej
Działanie
Kofeina (z guarany)
20 mg
Kofeina hamuje apetyt i przyspiesza
przemianę materii, usuwa zmęczenie
fizyczne
(umożliwia
wytrwanie
w
wykonywaniu
ćwiczeń
na
odchudzanie). Podwyższa metabolizm.
Pobudza
komórki
do
spalania
tłuszczu.
Galusan epigallokatechiny
35 mg
EGCG wspomaga proces termogenezy
oraz hamując enzym, który rozkłada
norepinofrynę, przyspiesza przemianę
materii i dzięki temu efektywnie spala
tłuszcz.
Największe
rezultaty
odchudzania daje EGCG w połączeniu z
kofeiną
Fasolamina
1 mg
Powoduje
zmniejszenie
wchłaniania
glukozy i odkładaniu jej nadwyżek w
postaci
tkanki
tłuszczowej. Obniża
poziom cukru we krwi.
Jod (z morszczynu)
100 µg (67%) RWS
Utrzymuje metabolizm na optymalnym
poziomie.
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia Zalecane dzienne spożycie to 2 kapsułki dziennie, najlepiej po posiłku
ekstrakt z morszczynu
pęcherzykowatego

Nie pozwól, aby te wakacje były dla Ciebie nieudane.
Zaufaj marce z której skorzystało
już 3000 zadowolonych klientów.

Jak zamówić produkt Figurena?
Zamówienia w naszym sklepie internetowym można dokonać na kilka sposobów:
poprzez stronę herbanea.pl bez rejestracji konta Klienta,
poprzez stronę herbanea.pl z rejestracją konta Klienta,
telefonicznie (+48) 609 182 772 w godzinach 9.00 - 15.00 (w dni robocze),
poprzez adres e-mail: sklep@herbanea.pl
podając następujące dane:
Kompletne dane adresowe do wysyłki wraz z numerem telefonu,
Nazwę towaru i ilość sztuk,
Sposób płatności (przedpłata lub za pobraniem).
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Opinie konsumentów
Kasia Burek
Nigdy nie wierzyłam w takie cuda. Ale do czasu. Moja siostra miała problem z wagą, ktoś przez kogoś polecił jej Figurenę Slim.
Początkowo byłam sceptyczna, co do jej nowego „sposobu” odchudzania. Jakież było moje zdziwienie, gdy po paru tygodniach,
zobaczyłam moją siostrę o dobre 5 kilogramów chudszą! Jako, że sama myślałam o zrzuceniu paru kilo na lato i ja
spróbowałam tego suplementu. W trzy tygodnie schudłam 4 kilogramy! Nie musiałam odcinać się od wszystkiego, mój
metabolizm bardzo się poprawił, dieta nie była kłopotem, a można powiedzieć, że przyjemnością.
Ewelina Machaj
Po latach walki z nadwagą postanowiłam spróbować „wspomagacza”. Całe szczęście trafiło na Figurene. Efekty były
zaskakujące. Czułam się świetnie, kilogramy spadały, a ja jadłam wszystko, co chciałam, bez okrutnych wyrzeczeń. Nie
sądziłam, że odchudzanie może być tak przyjemne. Zdecydowanie polecam!
Basia Gradzik
Stosowałam wiele suplementów na odchudzanie niestety nie pomagały – ja był jakiś efekt to bardzo mizerny. Powiedziałam
sobie że nigdy więcej nie kupię podobnego preparatu. Na szczęście koleżanka z pracy zaczęła stosować Figurenę i po tym jak
szybko schudła dałam się przekonać do jeszcze jednego zakupu suplementu diety na odchudzanie. Muszę się teraz zgodzić z
innymi że nie można wsadzać wszystkich preparatów tego typu do jednego worka. Na Figurenie odzyskałam stara wagę i
teraz mogę się korzystać z życia pełna parą.

Rozpocznij Kuracje Już Dzisiaj :)
Wybierz Figurena Slim 2+1 i otrzymaj opakowanie GRATIS
Darmowa Dostawa
Możliwość wydłużenia czasu zwrotu

Producent: ANB Poland Sp. z o.o.
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
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