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Dieta oczyszczająca
NEERA 1L
Cena

139,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

7612811338826

Kod EAN

7612811338826

Opis produktu
NEERA - NATURALNA KURACJA OCZYSZCZAJĄCA

NEERA to zdrowotny post, który naturalnie oczyszcza organizm z toksyn, inaczej mówiąc naturalna detoksykacja organizmu
syropem z drzew, cytryną, wodą i pieprzem cayenne.
Neera syrop – przywróć wewnętrzną równowagę organizmu
Neera syrop to esencja starannie dobranych składników, które skutecznie oczyszczają organizm z toksyn. Neera w diecie pomaga pozbyć się
nadprogramowych kilogramów, dążąc do przywrócenia równowagi organizmu poprzez wspomaganie przemiany materii. Podczas zażywania
Neera syropu średnia utrata wagi wahała się w okolicy od 4 do 7 kilogramów. Na działanie Neera soku składa się również regulacja pracy jelit,
wzmocnienie odporności oraz poprawa stanu skóry, włosów i paznokci.
Minimalny czas zażywania Neera syropu wynosi od 1 do 3 dni, ale diete Neera może trwać nawet do 6 tygodni. Długość przyjmowania produktu
Neera zależy od wybranego okresu diety.
Składniki napoju Neera: sok z drzew, sok z cytryny, woda, pieprz cayenne.
Oryginalny syrop z drzew Neera, Szwajcarska Formuła.
Dieta Neera oczyszcza ze złogów dlatego w czasie kuracji należy ograniczyć wchłanianie toksyn z przetworzonych produktów które
zniwelowałyby efekt.
Dietę oczyszczające mają również zbawienny wpływ na poprawne funkcjonowanie naszych jelit, które są odpowiedzialne za sprawne działanie
układu odpornościowego, a co za tym idzie – za zdrowie całego organizmu. Oczyszczanie organizmu ma szerokie działanie profilaktyczne - działa
wzmacniająco i zapobiega wielu chorobom.
Efekty diety:
oczyszczenie organizmu z toksyn
utrata zbędnych kilogramów (w czasie kuracji organizm dąży do osiągnięcia idealnej wagi)
oczyszczenie i ujędrnienie skóry oraz redukcja cellulitu
poprawa przemiany materii
zwiększona odporność na choroby i infekcje
poprawa stanu włosów i paznokci
zdrowszy sen
Dieta Neera to naturalna kuracja oczyszczająca organizm z toksyn. Odżywczy eliksir z Naturalnego Syropu z Drzew, zastępując pokarm stały,
uruchamia potężne mechanizmy samooczyszczające i samoregenerujące organizmu. W rezultacie ciało oczyszcza się z toksyn, szkodliwej wody i
nadmiaru tkanki tłuszczowej. Odzyskujemy witalność, nasza skóra staje się jędrna i gładka, zaczynamy czuć się doskonale w swoim ciele.
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Kuracja ta nie jest dietą odchudzającą lecz programem oczyszczania organizmu na poziomie komórkowym,spadek wagi jest skutkiem
ubocznym. Pod nieobecność stałego pokarmu organizm zaczyna zużywać własne złogi, wydala toksyny i zbędny tłuszcz.
Na co dzień korzystamy z zanieczyszczonej wody, wdychamy zanieczyszczone powietrze, zjadamy pożywienie, które zostało wyprodukowane w
nienaturalny sposób, z pomocą środków chemicznych, konserwantów, sztucznych barwników itp., a także zjadamy go zbyt dużo. Rezultatem
tego przeciążenia jest gromadzenie się toksyn i śluzu we krwi, wewnątrz i na zewnątrz organów i w komórkach. Stąd nasze kłopoty z otyłością,
brakiem energii, cellulitem, bólami głowy.

Jak działają składniki napoju Neera:
Naturalny Syrop z Drzew firmy Madal Bal - połączenie najczystszych syropów palmowych płd. Azji z czystym, kanadyjskim syropem
klonowym. Syrop klonowy daje nam energię w postaci łatwo przyswajalnych węglowodanów, a syrop palmowy dodaje bogactwo
minerałów.
Sok z cytryny - cytryny używane są od tysięcy lat ze względu na ich lecznicze właściwości. Działają jak detergent rozbijający tłuszcz i
śluz. Zapewniają dużą ilość witaminy C i antyoksydantów.
Pieprz cayenne - wspaniale przyspiesza metabolizm i eliminację toksyn.
Czysta woda - wypłukuje toksyny i śluz z organizmu.

Czas trwania kuracji
Stosowanie programu przez 10 dni, jest to optymalny czas trwania kuracji dla osiągnięcia najlepszych efektów.

Wersja 1-3 dni
Krótkie 1,2 lub 3 dniowe posty z napojem Neera, stosowane regularnie, odciążają układ pokarmowy,usuwają toksyny i pomagają
utrzymać zgrabną figurę (litr syropu wystarcza na kilka takich kuracji)
Wersja 5 - 7 dni
Głębokie wewnątrzkomórkowe oczyszczanie organizmu z toksyn, średni spadek wagi 3-5 kg* (Litr syropu wystarcza na 5 - 7 dni kuracji)
Wersja 10 dni
Idealna długość kuracji, głębokie oczyszczanie i odmłodzenie organizmu, zapewnia widoczne i trwałe efekty, średni spadek wagi 4-7
kg.* (Do tej wersji potrzebne są 2 litry syropu)
Wersja "Raz w tygodniu"
Wybieramy jeden dzień tygodnia i tego dnia, co tydzień, pijemy tylko napój Neera. Stosujemy przez 6 tygodni lub dłużej.
Wersja hiszpańska
Zastąp jeden posiłek dziennie, śniadanie lub kolację, napojem Neera.
Program Mistrzowski
Polega na regularnym powtarzaniu krótkich kuracji oraz kuracji 10- dniowej dwa razy do roku.Toksyczne złogi i tłuszcz są regularnie
usuwane.
Efekty zawarte w opisie zależą od indywidualnych uwarunkowań klientów, firma SlimVit nie jest w stanie zagwarantować identycznych
rezultatów każdemu klientowi.

Składniki: Różne rodzaje syropów palmowych (Arenga, Kitul, Palmyra, Nipah i palm kokosowych), syrop klonowy Ptasie Oko C+
Pochodzenie: Syropy palmowe z Indonezji i Sri Lanki. Kanadyjski syrop klonowy uprawiany w rozległych lasach drzew klonowych Północnej
Ameryki.Przeciwwskazania:
ciąża i karmienie piersią
cukrzyca
chemioterapia
przyjmowanie leków przeciw krzepliwość krwi
osłabienie organizmu
indywidualna nietolerancja składników
Przechowywanie: Po otwarciu przechowywać w lodowce.
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Producent: Madal Bal Puris AG - Szwajcaria
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