
Horká čokoláda - Prevail Europa Cocoa

Horká belgická čokoláda s příchutí nutelly. Pokud máte chuť na sladké a chcete

zhubnout, je to pro vás ideální produkt.

Nejedná se o náhradu jídla, stačí vypít jeden denně po dobu 6 dnů a 1 denní přestávku.

Má následující výhody:

● Urychluje metabolismus
● Snižuje vstřebávání cukru
● Snižuje nadýmání
● Rozpouští tuk
● Omezuje chuť k jídlu a chutě
● Poskytuje více energie a duševní pohodu

Užívání:

Před šálkem vaší čokolády vypijte sklenici vody a také po čokoládě vypijte sklenici vody.

Během dne vypijte minimálně 3 litry vody.

- Čokoláda se pije 6 dní a 1 den pauza (opakuje se)

- Po pauze pokračujete v pití čokolády ideálně před snídaní (nalačno) nebo vždy

alespoň ráno, v případě směn vždy před prací. Pokud užíváte více produktů od firmy

Valentus, můžete pít čokoládu i během dne, ideálně nejpozději do 14.00

- A opět vždy sedmý den pití čokolády vynechejte.

- Během dne se můžete stravovat tak jak jste zvyklí. Dodržujte pitný režim, sami

zjistíte, že budete více pociťovat žízeň.

- Čokoláda se zalévá 0,2 l (nebo i méně, záleží na VÁS, jak máte rádi hustou

čokoládu) vody nebo mlékem (buď teplým nebo i studeným, jen je třeba poté

pořádně promíchat) - nezalévejte ji při 100 stupních, vždy nechte chvíli vodu odstát,

aby se vařící vodou nezničily účinné látky.

Kakao - pomáhá zlepšit stav vaší nálady a dává vám ten "dobrý" pocit a přispívá k regulaci

hmotnosti

Chrom - přispívá k normálnímu metabolismu udržování normální koncentrace glukózy v krvi

L- thyrosin - působí na aminokyseliny, podporuje duševní bdělost, koncentraci, posiluje

celkovou funkci mozku

Vitamin B6 - přispívá k zdravému metabolismu, normální funkci nervového systému,

správné hladině bílkovin a glykogenu
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Proč funguje tak dobře?

1. podporuje funkčnost imunitního systému

2. pozitivní účinek na metabolismus

3. přírodní složky na podporu nechuti k jídlu

4. zvýšená energie, lepší nálada a koncentrace

Je to produkt, který obsahuje aktivní přísady, které mají funkční vlastnosti při hubnutí, tyto

ingredience působí společně a navzájem se doplňují, aby vám pomohly kontrolovat vaši

chuť k jídlu a pomohli s formováním postavy.


