
Zestaw Kontrola wagi

Znajdź idealną wagę, 
aby wyglądać i czuć się świetnie



Utrzymywanie 
odpowiedniej wagi jest 
ważne, ale nie możemy 
zapominać, że jeszcze 
ważniejszy jest skład 
ciała. 
 
Dlatego też, choć waga 
jest najczęściej mierzoną 
przez nas wartością, 
musimy również brać 
pod uwagę równowagę w 
składzie ciała. 
 
Wiemy bez cienia 
wątpliwości, że 
najwłaściwsza formuła 
pozwalająca osiągnąć 
tę „równowagę” wygląda 
następująco: 
 

Zdrowa dieta  
+  

Aktywność fizyczna  
+ 

 Sport

CHCESZ ODCZUWAĆ 
SATYSFAKCJĘ ZE SWOJEJ WAGI?



Chitosan

Plante xtracts

Omega 3

Whey protein

GŁÓWNE ELEMENTY 
KONTROLOWANIA WAGI

Wysoka przyswajalność 
białka oraz niska 

zawartość tłuszczu i 
cukru.

Zapewnia prawidłowy 
metabolizm tłuszczów 

i wspomaga 
kontrolowanie wagi.

Połączenie składników z myślą 
o okazjach, które wiążą się z 
jedzeniem niepasującym do 
Twojego planu przemiany.

Kwasy tłuszczowe 
przyczyniają się do 
prawidłowej pracy 

serca.



PRODUKT DLACZEGO? KIEDY? JAK?

Zapewnia prawidłowy 
metabolizm tłuszczów. 
Wyciągi z owoców 
cytrusowych oraz wyciąg z 
korzenia Coleus forskohlii 
pomagają również w 
kontrolowaniu masy ciała.

Chcesz odmienić swoje 
ciało? Połącz to z 
ćwiczeniami i zdrową 
dietą. 

Przyjmuj dwie kapsułki 
dziennie – dla uzyskania 
lepszych rezultatów 
na godzinę przed 
ćwiczeniami.

Jedna porcja 
rozpuszczona w wodzie. 

Z głównymi posiłkami.

Od 3 do 6 kapsułek, 
30 minut przed 
posiłkami. 

Przed obiadem lub 
kolacją, aby uzyskać 
uczucie sytości i 
ograniczyć ilość 
spożywanego jedzenia 
 
Przed ćwiczeniami lub po 
ćwiczeniach. 

Dwie kapsułki 
dziennie. 

Ciężkie posiłki z dużą 
zawartością tłuszczów i 
cukrów: 
 
Uroczystości rodzinne, 
spotkania ze znajomymi, 
urodziny, wesela, wieczór 
panieński lub kawalerski, 
służbowa kolacja, posiłki 
podczas urlopów. 

W celu zwiększenia 
i utrzymania masy 
mięśniowej. Ma pyszny 
smak, ale małą ilość kalorii 
i tłuszczu. Dostarcza 10 g 
hydrolizatu białkowego na 
jeden koktajl.

Dodaj niezbędne kwasy 
tłuszczowe do swojej 
diety ukierunkowanej 
na kontrolowanie wagi. 
Dostarcza ważnych 
składników odżywczych, za 
które Twoje serce będzie Ci 
wdzięczne.

Z myślą o okazjach, które 
wiążą się z jedzeniem 
niepasującym do Twojego 
planu przemiany.

SUPLEMENTY 4LIFE PRZYCZYNIAJĄ-
CE SIĘ DO POPRAWY SKŁADU CIAŁA



Zestaw Kontrola wagi

KUP TERAZ

https://poland.4life.com/corp/shop/packs-rite4you

