
 

 

Weight Loss dried plum (pruim) is een ontgiftende en afslankende vrucht, die je 

eetlust niet beperkt. 

 Het is een natuurlijke, gezonde voeding, zonder bijwerkingen gemaakt van eetbare planten  zoals 

Yunnan Puerh Lotus thee en bladeren. Het is hoofdbestanddeel bestaat uit gedroogde pruimen en 

actieve Lactobacillus.  

 

niet voor kinderen,zwangere en borstvoeding gevende vrouwen.  

Ingrediënten:  

Active Lactobacillus, Lotus, gedroogde pruimen en Puerh Tea  
• Actieve Lactobacillus handhaaft een gezonde spijsverteringsysteem en houdt een optimaal 

bloeddruk niveau.  

Helpt u het juiste van goede en slechte bacteriën binnen te krijgen in uw lichaam. 

Ook bevordert het mineralen en vitamine absorptie en stimuleert het immuunsysteem.  

• Lotus laat wordt beschouwd als een natuurlijke kruid met prachtige kenmerken, zoals het 

genezen van kneuzingen, het verminderen van darmspasmen en het sneller stoppen van 

bloedingen. Lotus verlicht koorts en helpt het spijsvertering systeem.  

• Gedroogde pruim is rijk aan vezels en antioxidant en helpt het behoud van een gezond 

spijsverteringsstelsel en verlaagt het risico op darmkanker.  

het helpt ook voor een lager cholesterol en bloedsuikerspiegel.  

• Puerh Thee (leeftijd thee) is een geweldig vet verbrandings product voor gewicht verlies.  

Het is bekend om het vermogen te helpen bij de vertering van vet voedsel, verhoogt het 

metabolisme en vermindert cholesterol.  

Puerh thee absorbeert de cholesterol tot in het spijsverteringsstelsel.  

Dit betekent dat het lichaam het vet niet absorbeert, ook al was het in het eten ruim 

opgegeten.  

Puerh thee presteert dan in dit geval.  

Gebruiksaanwijzing:  

Neem een pruim na het diner. 

Prijzen  

 

1 doos (15 zakjes)  €19,00  

2 dozen (30 zakjes) € 37,00  

3 dozen (45 zakjes)  € 53,50  

4 dozen (60 zakjes) € 70,00  

5 dozen (75 zakjes) € 85,00  

 

LET OP !!Kosten zijn exclusief verzendkosten !!  

 

Per post in beschermde envelop: € 2,50  

Maximaal de inhoud van 1 doosje per envelop.  

( ps. de doos past niet in de envelop )  

 

Vanaf 2 dozen wordt het standaard als pakket verzonden  

Kosten verzending € 5,00  

 

Het pakket  kan natuurlijk worden aangevuld met meerdere producten uit ons assortiment. 
 


