
Noční spalovač tuků - Hibernate8

● Podpora zdravého spánku
● Snižuje stres a úzkost
● Podporuje spalování tuků
● Potlačuje chutě na sladké
● Zlepšuje metabolismus
● Podporuje dobré trávení
● Obsahuje antioxidanty
● Může snižovat hladinu cholesterolu
● Kolagen působí proti stárnutí pokožky

Návod k použití

Užívá se 6 dní a pak je 1 den pauza.

1 sáček (4,5g) smícháte s 500 ml vody. Informace poskytované na této webové
stránce neslouží jako osobní konzultace s lékařem a neměly by být považován
za individuální lékařskou pomoc. Výrobek nenahrazuje pestrou stravu a jedná
se pouze o doplněk stravy.

Další informace:

Není vhodné pro těhotné a kojící ženy. V případě zdravotních komplikací a
užívání léků konzultujte nejprve se svým lékařem, zda je pro vás vhodné
produkt používat.
Pro kvalitnější spánek a celkovou regeneraci organismu během noci, vysoká dávka
kolagenu vám pomůže s regenerací kloubů, kostí a pokožky. Dostatek kvalitního
spánku je velmi důležitý pro naše zdraví a regeneraci organismu.

Ke zdravému tělu patří kvalitní noční spánek. Tělo používá tento čas k přirozené
regeneraci a obnově. Spánek umožňuje tělu po náročném dni obnovit buňky, i
energii.

Pro podporu tohoto procesu slouží Hibernate 8.

Produkt je vyrobený z nejkvalitnějších ingrediencí, jako například:
- extrakt z kořene zázvoru



- extrakt z hroznových jader
- vitamín B5, vitamín B6 - udržuje imunitu v dobré kondici
- vitánie snodárné (které se říká ashwagandha, indický ženšen nebo zimní třešeň).
Ta má vliv na potlačení stresu, uklidňuje, zlepšuje fyzickou kondici, je to adaptogen.
- kolagen, ten zase dodává do těla pružnost a odolnost vazivové tkáně, včetně šlach,
vazů, chrupavek, kostí a kůže

Melatonin
Zlepšuje kvalitu spánku, pomáhá vychytávat silně toxické kyslíkové radikály a chrání
před oxidativním poškozením. Pomáhá zlepšovat funkci dýchacího ústrojí. je
získáván z rostlin, kde funguje jako ochrana proti oxidativnímu stresu.

Sensoril Ashwagandha
Působí jako adaptogen, podporuje odolnost organismu proti stresu a dobrý spánek.
Podporuje koncentraci a napomáhá snižovat míru únavy a vyčerpání. Působí jako
silný antioxidant, podporuje vitalitu.

Složení
Kolagen (hovězí)- Extrakt z hroznových semen (Vitis vinifera 95% proantosyanidy
200: 1 - siřičitany)- Kyselina citronová- Extrakt z kořene zázvoru (Zingiber officianalis
20: 1)- Extrakt z kořene ašvagandha (Withania somnifera 5: 1)- Barva (extrakt z
hroznů)- Přírodní příchutě (třešeň a hrozny)- Extrakt z třešňového ovoce Acerola
(Malphigia emarginate)- Extrakt z ovoce z Acerola Chery (Malphigia emarginate)-
Výtažek z květů heřmánku (Matricaria recutita 10: 1)- Sladidlo (sukralóza)- Extrakt z
citrónového listu (Melissa Officianalis 4: 1)- Extrakt z třešňového ovoce z
Montmorency (Prunus Cerasus)- Vápník (citrát vápenatý)- objemová látka
(dextróza)- vitamín B5 (pantotenát vápenatý)- vitamín B6 (pyridoxin HCI)- Chrom
(pikolinát chromitý)


