Informacje o produkcie
Utworzono 08-01-2023

Slim Formula odchudzanie i oczyszczanie organizmu

Cena : 114,00 zł

Cena promocyjna : 99,90 zł

er
m
ar
k

Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Slim Formula zawiera optymalnie dobrane proporcje oraz ilości ogólnie znanych składników o właściwościach
odtruwających i oczyszczających, stymulujących proces trawienia i aktywność jelit.
W efekcie mają one pozytywny wpływ na metabolizm, oraz wspierają podstawowe procesy regulacyjne organizmu.
Slim Formula zawiera zieloną herbatę, imbir, wyciąg z kurkumy, ziarna kopru, bogaty w błonnik i
składniki mineralne nopal, jak również wyciąg z Garcinii cambogia.
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Spośród herbat, zielona herbata jest najbogatsza w polifenole, które są znakomitymi antyoksydantami. Co więcej,
zielona herbata znana jest jako środek pobudzający termogenezę i spalanie tkanki tłuszczowej, ale nie przyspieszający
tętna. Termogeneza jest zjawiskiem, podczas którego organizm zużywa kalorie na zwiększoną produkcję ciepła,
spalając podczas tego procesu dodatkowe kilogramy. Imbir, stał się składnikiem Slim Formula, ze względu na
właściwości pobudzające wytwarzanie ciepła i metabolizm. Kurkuma nasila produkcję żółci w wątrobie, usprawniając w
ten sposób proces trawienia oraz oczyszczania jelit. Zwiększone wydzielanie żółci może obniżyć poziom cholesterolu
we krwi, ponieważ cholesterol jest jednym z głównych składników żółci – tak więc, kiedy wątroba wytwarza żółć,
zużywa nadmiar cholesterolu. Nasiona kopru włoskiego to dobrze znany czynnik wiatropędny, rozkurczowy,
pobudzający ogólną przemianę materii, moczopędny i zapobiegający otyłości. Nopal bierze udział w regulowaniu
poziomu cukru oraz lipidów we krwi. Z pomocą swoich enzymów, pobudza trawienie oraz reguluje funkcje wątroby i
oczyszczanie okrężnicy – to z kolei przyczynia się do harmonijnego działania układu pokarmowego. W efekcie
wszystkie wyżej wymienione właściwości Nopalu odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu właściwej masy ciała. Wśród
składników Slim Formula można także znaleźć 2 substancje obniżające masę ciała oraz stymulujące produkcję ciepła.
Są to chrom (w formie chelatowej) oraz L-karnityna (aminokwas wspomagający proces spalania tkanki tłuszczowej).

JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY SLIM FORMULA A INNYMI SUPLEMENTAMI DIETY REDUKUJĄCYMI MASĘ CIAŁA?

Zacznijmy od początku. Slim Formula to kompleksowy preparat obniżający masę ciała, którego regularne
przyjmowanie pozwala osiągnąć cel, pod warunkiem że jesteśmy gotowi zmienić nasz styl życia. „Skosztowanie” Slim
Formula powoduje przyjemne doznania smakowe oraz zapachowe, gdyż tabletki Slim Formula, w porównaniu z innymi
produktami wyszczuplającymi, mają przyjemny zapach i smak. Jest to rezultat zastosowania podstawowych olejków z
wyciągów ziołowych. Choć cecha ta nie jest decydująca z punktu widzenia skuteczności produktu, może jednak
stanowić dodatkowy bodziec do przyjmowania preparatu. Ponadto, w porównaniu do innych „spalaczy kalorii”,
głównym zadaniem Slim Formula jest oczyszczanie organizmu, zwłaszcza ze szkodliwych produktów przemiany materii,
jak również stymulowanie aktywności układu trawiennego, eliminowanie płynów z tkanki łącznej i przyspieszanie
przemiany materii.

A REZULTATY?
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- redukcja masy ciała
- oczyszczony organizm
- lepsze trawienie i praca jelit
- dobre samopoczucie, większa witalność
- bardziej atrakcyjny wygląd – większa pewność siebie

Składniki aktywne:
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Slim Formula to suplement diety stymulujący spadek masy ciała oraz pomagający utrzymać prawidłową masę ciała.
Preparat ten stanowi wspaniałą, długotrwałą pomoc przede wszystkim dla osób prowadzących aktywny tryb życia.
Składniki tej złożonej formuły odchudzającej działają na zasadzie synergii. Pomagają przywrócić równowagę naszemu
metabolizmowi, jak również ułatwiają zdolność organizmu do przekształcania żywności w energię chemiczną (ATP) i
cieplną. To, czy dieta wyszczuplająca będzie skuteczna czy nie, zależy od efektywności wymienionych procesów i
wytrwałości konsumentów.

Zielona Herbata - Ekstrakt z zielonej herbaty jest napojem popularnym w Azji od ponad trzech tysięcy lat. Oprócz
walorów smakowych posiada w swym składzie wiele cennych składników leczniczych. W świetle najnowszych badań
zielona herbata odgrywa ważną rolę w procesie odchudzania, podwyższa spalanie tłuszczu - termogenezę.
Termogeneza to powstawanie ciepła, które wydziela się w trakcie reakcji chemicznych, podczas których z tłuszczu
wytwarza się dwutlenek węgla i woda. Wytworzone ciepło (energia termiczna) jest wydalane z ciała wraz z wodą i
dwutlenkiem węgla poprzez płuca, skórę i wydzieliny. Skutkiem tego tłuszcz zostaje zamieniony na energię cieplną i
"spalony", a my mamy mniej centymetrów w pasie.
Ponadto zielona herbata obniża poziom lipidów (tłuszczy) jak cholesterol, szczególnie LDL ("zły cholesterol"). Blokuje
utlenianie LDL i w ten sposób zapobiega tworzeniu się blaszek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych.
Zielona herbata podwyższa HDL i obniża poziom cukru i trójglicerydów we krwi. Ogólnie mówiąc, zalety te sprzyjają
zmniejszeniu się tkanki tłuszczowej i chudnięciu.
Zielona herbata jest bogatym źródłem polifenoli, związków o szczególnym znaczeniu, wykazującym skuteczne
działanie przeciwrakowe.
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Polifenole stymulują wytwarzanie ważnych przeciwutleniaczy i enzymów o działaniu detoksykacyjnym
(odtruwającym) zabezpieczają organizm przed złym wpływem wolnych rodników. Polifenole są w stanie zatrzymać
reprodukcję komórek rakowych i wyzwolić naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórek tzw. apoptozę. Blokują
także produkcję pewnego enzymu, urokinazy, niezbędnego dla wzrostu komórek rakowych.
Korzyści wynikające z picia zielonej herbaty to przede wszystkim spadek masy ciała (pomaga spalać tłuszcze) i
ochrona przed chorobami nowotworowymi.
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Zielona herbata posiada w swym składzie witaminy i minerały, dlatego picie jej uzupełnia ich niedobory w
organizmie. Właściwości moczopędne i regulujące procesy trawienne nie tylko łagodzą bóle żołądka i inne związane z
nim dolegliwości, ale też przyspieszają wydalanie niepożądanych toksycznych substancji z organizmu. Zielona herbata
spożywana regularnie zapobiega nadmiernej krzepliwości krwi oraz obniża wysokie ciśnienie tętnicze. Pozytywnie
oddziaływuje na układ trawienny, nerwowy i sercowo-naczyniowy, chroniąc przed miażdżycą i chorobami
degeneracyjnymi.

Nopal reguluje masę ciała, głównie poprzez kontrolę apetytu. Dzięki dużej zawartości błonnika, wywołuje uczucie
sytości, wpływa na ilość wydzielanego soku żołądkowego, wspiera pracę wątroby wiąże i usuwa z organizmu toksyny
oraz stwarza korzystne warunki dla rozwoju przyjaznej mikroflory jelit. wiecej ...>>>

Nasiona kopru zawierają co najmniej 3% niezbędnego olejku, a w niektórych przypadkach nawet 75%. Głównym
czynnikiem aktywnym olejku jest anetol (50-80%), który jest identyczny z głównym składnikiem aktywnym olejku
anyżowego (Pimpinella anisum). Jednak, w odróżnieniu od anyżu, olejek koprowy zawiera fenikulinę i fenchon, z
powodu których ma gorzkawy, cierpki smak. Nasiona kopru wywierają korzystny wpływ na układ moczowy: działają
moczopędnie, łagodnie rozkurczowo oraz przeciwbakteryjnie. Olejek kopru często wchodzi w skład preparatów
stosowanych w kamicy moczowej, ponieważ sprzyja tworzeniu ochronnych koloidów w moczu.
Dzięki właściwościom rozkurczowym wchodzi w skład niektórych preparatów przeczyszczających. Jako środek
wiatropędny, podobnie jak kminek (Carum carvi), jest regularnie podawany niemowlętom. Razem z anyżem lub
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zamiast niego jest stosowany w środkach wykrztuśnych.
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Kurkuma inaczej Ostryż długi - wieloletnia roślina, której kłącze od wielu lat było używane w celach leczniczych, jako
barwnik do żywności oraz znana "przyprawa życia", szeroko używana w kuchni indyjskiej. Kurkuma (przyprawa w
proszku curry) jest powszechną przyprawą w kuchni indyjskiej, od dawna używaną przez uzdrawiaczy stosujących
medycynę ajurwedyjską.
Aktywny składnik wydzielony z kurkumy to silny związek zwany kurkuminą, posiadający potężne właściwości
antyoksydacyjne.Kurkuma wykazuje wiele korzystnych właściwości. Stosowana od wielu lat przez medycynę ludową w
chorobach wątroby, może zmniejszyć stan zapalny w wątrobie i wzmocnić jej funkcje. Była również używana jako
skuteczne lekarstwo w celu złagodzenia nieprzyjemnych objawów, wywołanych przez choroby pęcherzyka żółciowego.
Proszek zwany kurkumą, zawiera kurkuminę - polifenol złożony z 2 połączonych cząsteczek kwasu Jerulowego,
określanych chemicznie jako diferuilometan. Kurkuma zawiera 2 pochodne kurkuminy. Wskazania do stosowanie
kurkuminy są bardzo podobne jak dla wielu fiawonoidów, m.in. cyjanidyn.
Kurkumina jest silnym przeciwnowotworowym składnikiem, który może opóźniać rozwój raka zarówno w fazie inicjacji,
jak i promocji - podobnie jak cyjanidyny i wiele innych biofiawonoidów. Poza tym, kurkumina wykazuje wiele tych
samych mechanizmów działania: głównie właściwości antyoksydacyjne, pobudza enzymy metabolizujące leki jak
transferazę-S - glutationową oraz zwiększa poziom glutationu w wątrobie i innych tkankach.
Kurkumina posiada silne właściwości przeciwzapalne.
Dwa podstawowe mechanizmy działania to: hamowanie aktywności lipooksygenazy oraz właściwości antyoksydacyjne.
Nic nowego, np.: cyjanidyna i wiele innych biofiawonoidów również wykazuje silną aktywność przeciwzapalną w
identycznym mechanizmie działania. Dwa badania kliniczne z podwójnie ślepą próbą, oceniające wpływ suplementów z
kurkuminą na przebieg zapalenia stawów i pooperacyjnych stanów zapalnych, udowodniły jego leczniczą przydatność.
Lista medycznych wskazań, wspólnych dla kurkuminy i fiawonoidów, jest długa i zawiera: ochronę wątroby przed
uszkodzeniem przez związki chemiczne, poprawę profilu lipidowego krwi, zmniejszenie agregacji płytek, właściwości
przeciwbakteryjne i stymulację odporności.
"Kurkumina zawiera związki o silnym działaniu antyoksydacyjnym, przeciwnowotworowym i przeciwzapalnym.
Zmniejsza aktywność dekarboksylazy ornitynowej (ODC), zwiększa spójność procesów trawiennych oraz produkcję
śluzu, chroni przewód pokarmowy, pobudza wydzielanie enzymów trawiennych i usprawnia funkcje wątroby".
Kurkumina może również skutecznie obniżać poziom toksyn jelitowych. Jest potężnym inhibitorem syntezy poliamin.
Mogą ją stosować wszystkie grupy krwi.
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L – karnityna - według najnowszych wyników badań, L-karnityna zaliczana jest do niezbędnych substancji odżywczych.
Jest istotna w procesie wzrostu, rozwoju mięśni, korzystnie wpływa na mięsień sercowy, jak również bierze udział w
wielu innych funkcjach organizmu. Np. podczas wykonywania ćwiczeń tlenowych 51% wykorzystywanej energii
pochodzi z tłuszczów, podczas gdy w sportach wytrzymałościowych liczba ta dochodzi do 80%. Mięśnie pracujące stale
lub przez długi okres czasu (np. myocardium), zyskują energię prawie wyłącznie ze spalania tłuszczu, w związku z tym
nie mogą prawidłowo funkcjonować przy braku karnityny.
Udowodniono, że proces spalania tłuszczu w głównej mierze zależy od karnityny i jej funkcjonalnego partnera
(tandem) - koenzymu zwanego CoQlO.
Karnityna utrzymuje aktywność systemu transportującego, który prowadzi cząsteczki kwasu tłuszczowego do
mitochondriów - małych "elektrowni", znajdujących się w cytoplazmie komórek. Są to praktycznie "generatory energii"
dla komórek. To tutaj, w procesie oksydacji powstaje uniwersalna, dająca życie substancja, tzw. adenozynotrójfosforan
(ATP).
Z tego powodu Slim Formula - wysokiej jakości preparat wspomagający odchudzanie - zawiera aminokwas
L-karnitynę, która jest odpowiedzialna za tworzenie energii z cząsteczek kwasu tłuszczowego w procesie oksydacji i
utratę ustrojowego tłuszczu.

Imbir- roślinna przyprawa przez wiele lat była używana w medycynie ajurwedyjskiej. Można ją stosować w leczeniu
przeziębień i bólów menstruacyjnych, ponieważ w ostrym stanie zapalnym wywołuje przekrwienie i przyciąga fagocyty
do miejsca uszkodzenia (pozytywna chemotaksja). Wywołuje termogenezę podczas której duża ilość tkanki
tłuszczowej zostaje zamieniona na energię cieplną. Zewnętrznie, imbir był używany jako środek wywołujący
zaczerwienienie skóry (by zwiększyć miejscowy przepływ krwi w skórze, jak również w innych częściach organizmu)
oraz przeciwbólowy w bólach zębów, głowy i zapaleniu zatok.Łagodzi również zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak
wzdęcia i niestrawność, nudności i wymioty zarówno w ciąży, jak i chorobie lokomocyjnej.
Ta szeroko stosowana przyprawa jest biologicznie bardziej aktywnym inhibitorem syntezy prostaglandyn niż cebula
czy czosnek. Wykazuje przeciwzapalny efekt poprzez zwolnienie szlaków biochemicznych związanych z reakcjami
zapalnymi oraz poprzez hamowanie zapalnych mediatorów. Jest szeroko stosowana w medycynie ajurwedyjskiej jako
lekarstwo na zapalenie stawów, ból, gorączkę oraz jako silna substancja przeciwzakrzepowa.
Dzięki swoim właściwościom zmniejszającym adhezję płytek imbir, czosnek i cebula mogą potencjalnie zmniejszyć
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ryzyko zawału mięśnia sercowego lub mózgu.
Autorzy wywnioskowali, że stosowanie imbiru przez medycynę ludową w dolegliwościach żołądkowych jest bardzo
skuteczne dzięki takim składnikom, jak - zingiberen, oraz 6-gingerol (czynnik, który nadaje imbirowi charakterystyczną
cierpkość i smak).

Opakowanie zawiera: 90 tabletek.
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Sposób użycia: 3 tabletki dziennie 30 minut przed posiłkiem lub według zaleceń.
1 tabletka zawiera:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Zielona herbata (Camellia sinensis) (std. 95 % polifenoli) 50 mg
Nopal (Opuntia sp. Cactus) 100 mg
L- karnityna HCl
40 mg
Nasiona kopru włoskiego (Foeniculus vulgare)
40 mg
Kurkuma (Curcuma longa) 25 mg
Imbir (Zyngiber officinale) 50 mg
Pikolinian chromu
50 mcg
Lecytyna
25 mg
Garcinia cambogia (std. 50% HCA) 100 mg

Kup Slim Formula juz teraz.
Opakowanie: 90 tabletek
Dawkowanie: 1 tabletka 3 razy dziennie na 1 godzinę przed posiłkiem
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Dostępne opcje Slim Formula odchudzanie i oczyszczanie organizmu
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» Koszt dostawy: od 11 zł.
» Czas dostawy: do 3 dni roboczych.
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