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VERÃO em FORMA

Queimador cápsulas
Ref.: 2631    EAN: 5604321035953    Qantidade líquida: 45g
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Reduz o colesterol, os triglicéridos 

e a gordura localizada.

CHÁ VERDE

Contribui para o normal metabolismo dos macronutrientes 

e para a manutenção de níveis normais de glicose no sangue.

CRÓMIO

Estimula a utilização de gordura

para a obtenção de energia.

L-CARNITINA

Um poderoso antioxidante contra os radicais livres. 

Favorece a circulação e ajuda a combater a celulite.

AÇAÍ

Reduz o tecido adiposo
Diminui o volume abdominal
Estimula a eliminação 
de toxinas
Previne a acumulação
de gordura

Apenas 1 toma diária

Previne a fome emocional e o desejo de comer doces.

Otimiza o metabolismo de açúcar no sangue.

GARCÍNIA
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Sem Barriga EXPRESS
Combinação poderosa de extratos de Gengibre e Garcínia, que atuam em conjunto para estimular 
o metabolismo, potenciar a queima de gordura corporal e a diminuir o apetite. Rica em substâncias 
termogénicas que ajudam a diminuir a gordura abdominal e a promover uma barriga lisa e desinchada.

Ref.: 2431    EAN: 5604321033799    Quantidade líquida: 500 ml

Sem Gordura EXPRESS
Os poderosos princípios ativos da Chia e do Óleo de Coco estimulam diretamente o metabolismo, 
promovendo a queima de gordura acumulada. Ajudam também a reduzir a inflamação nas células, 
dificultam a acumulação dos ácidos gordos e melhoram o mecanismo de atuação da leptina e da 
grelina, hormonas envolvidas na sinalização da fome e saciedade.

Ref.: 2431    EAN: 5604321033799    Quantidade líquida: 500 ml

O Óleo de Coco auxilia na 
redução de gordura localizada 
e acelera o metabolismo

A Garcinia Cambogia controla 
o desejo de ingestão de doces 
e regula o apetite, ajudando a 
equilibrar os níveis de açúcar e 
gordura no sangue
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Sem Celulite EXPRESS
Poderoso aliado no combate da celulite, com uma fórmula única à base de Cavalinha, Laranja Amarga, 
Fucus e Ananás, que atuam, através de uma ação drenante, na gordura localizada, reduzindo drasti-
camente a sua acumulação. Promove a diminuição da retenção de líquidos e a libertação de toxinas 
presentes no organismo.

Ref.: 2431    EAN: 5604321033799    Quantidade líquida: 500 ml

SOS Celulite cápsulas
Uma fórmula à base de Diosmina, Centelha Asiática e Videira Vermelha para combater a celulite em 
várias frentes, nomeadamente na redução do volume dos adipócitos localizados na zona subcutânea 
e na redução da inflamação crónica instalada. Reforça também o tecido conjuntivo e melhora a circu-
lação, resultando numa pele mais firme e tonificada.

Ref.: 2500    EAN: 5604321034482    Quantidade líquida: 28 g (30 cápsulas)

Laranja Amarga, um 
dos maiores queimadores 
de gordura disponíveis 
na natureza

Centelha Asiática, 
a solução natural para
a celulite, a flacidez
e a sensação de inchaço
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PERDER PESO, COM SAÚDE!
O ideal no processo de perda de peso é ter em atenção todos os fatores importantes. A saúde 
está acima de tudo. O processo deve ser feito de forma saudável e sustentável.

Os alimentos termogénicos têm a propriedade de aumentar a temperatura corporal e acelerar o 
metabolismo, o que faz o corpo gastar mais energia e queimar gorduras.

#1 Consuma alimentos termogénicos

Uma dieta equilibrada e variada é a base de uma alimentação saudável. Evite fazer dietas 
restritivas, porque o corpo precisa de todos os alimentos de uma forma moderada e sustentada.

#2 Evite fazer dietas restritivas

Os chás são poderosos aliados no processo de emagrecimento. Ajudam bloquear gordura ao 
mesmo tempo que hidratam. Além disso, oferecem diversos benefícios à saúde, proporcio-
nando um bom funcionamento do organismo.

#3 Invista nos chás que ajudam a emagrecer

Gengibre Limão
Apresenta princípios ativos que ajudam no processo de emagrecimento. Estimula o bom funciona-
mento do fígado e da vesícula biliar, promovendo assim a desintoxicação do organismo e o correto 
funcionamento do sistema digestivo. Exerce um efeito alcalinizante no sangue, tornando as medidas 
de emagrecimento mais eficazes. Promove ainda a queima de gordura, devido ao efeito termogénico.

Ref.: 2436    EAN: 5604321033843    Quantidade líquida: 500 ml

Uma preciosa ajuda 
na metabolização das
gorduras e desintoxicação
do organismo
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Cafeína apresenta benefícios termogénicos que proporcionam a diminuição das medidas 
corporais. Promove a firmeza da pele e ajuda a combater a flacidez local.

CAFEÍNA

L-Carnitina promove a degradação gradual do tecido adiposo e estimula a circulação.

L-CARNITINA

Algas Marinhas ajudam a melhorar a circulação sanguínea e a ativar a síntese das fibras 
responsáveis pelo suporte e elasticidade da pele.

ALGAS MARINHAS

GEL SOS CELULITE
Gel reafirmante, redutor e reestruturante. Formulado para atuar diretamente na pele afetada pela 
celulite, caracterizada por um aspeto irregular conhecido como “casca de laranja”. Reafirma a pele, 
reduzindo os sinais da celulite, e proporciona uma sensação imediata de frescura e energia.

Ref.: 2545    EAN: 5604321034932    Qantidade líquida: 150 ml

TRIPLA AÇÃO
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Reafirmante
Redutor
Reestruturante


