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Kosmetyki Guam
Firma guam, to nie tylko doskonałe kosmetyki na bazie naturalnych składników, do twarzy i ciała. Guam poprawia
również nasze piękno od wewnątrz.
Przedstawiamy Państwu suplementy diety guam, mające za zadanie poprawić kondycję naszej skóry jak i poprawić
samopoczucie. Oferujemy między innymi Guam Britannia dren, wyjątkowy suplementy diety, który został
stworzony z najwięszą dokładnością na bazie naturalnych składników, czerpiemy bowiem pełnymi garściami
najlepsze, co możemy wziąć z natury. W skład suplementu Guam Britannia dren wchodzą naturalne ekstarkty
roślinne jak zielona herbata, wiązówka błotna, brzoza brodawkowata, która intensywnie wspomaga przemianę
materii, redukują cellulit, ponadto w znaczny sposób poprawiają kondycję skóry. Jest nieocenionym
wspomagaczem podczas redukcji wagi. Zaleca się by nie przekraczać wskazanej dawki. Saszetkę należy rozpuścić
w litrze wody. Po 2 miesiącach stosowania należy zrobić sobie przerwę, po czym wznowić kurację. Na uwagę
zasługuje również suplement diety stymulujacy odchudzanie. Doskonale zdaje sprawdzian podczas
niskokalorycznych diet, nastawionych na redukcję masy ciała. Co więcej suplement bogaty jest w aktywne
składniki, które przyśpieszają spalanie tkanki tłuszczowej. Zobacz na blog o kosmetykach guam Zawiera wyciąg
Undaria Pinnatiﬁda, ekstrakt jabłkowy który redukuje wchłanianie określonych substancji odżywczych jak i
drenujący wyciąg Lespedeza. Zawiera też wyciąg z Yerba mate, kofeiny oraz z zielonej cherbaty który doskonale
się sprawdza w obniżaniu poziomu cholesterolu.Co więcej działa antyoksydacyjnie. 1 saszetkę rozpuszcza się w
szklance wody, po czym wypija raz dziennie. Należy jednak mieć na uwadzę, iż to suplement, zatem nie zastąpi w
pełni zbilansowanej i racjonalnej diety oraz zdrowego trybu życia. Warto też skupić się na suplemencie Guam
axiduo ventre piatto o roślinno-algowym składzie. Ma za zadanie usuwać dolegliwości jelitowe jak i redukować
napięcie brzucha, co sprawi, iż stanie się on bardziej płaski. Zawiera tylko i wyłącznie natualne składniki jak koper,
korę Magnolii, oregano oraz ektrakt algi Fucus. Szaszetkę rozpuszcza się w szklance wody, po czym wypija każdego
ranka. Nie należy przekraczać zalecanej dawki, w celu zachowania ostrożności. Zapraszam do sklepu
internetowego https://sklep.kosmetyki-beata.pl
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