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ÖSSZETEVŐK

• Garcinia cambogia : igen hatásos mint teltségérzést növelő, súlycsökkenést segítő
készítmény. A növény rengeteg hidroxi-citromsavat tartalmaz, melynek kapcsán számos
kutatást végeznek még napjainkban is, de az már bizonyítást nyert, hogy segít
blokkolni az emberi szervezetben a zsír raktározódását, és csökkenti az étvágyat is. A 
HCA módosítani képes a szervezet zsír-és szénhidrát felhasználását. Blokkolja a 
szervezetnek azt a képességét, hogy a fel nem használt cukrot zsírrá alakítsa és
elraktározza. Ugyanakkor fokozza a lipidek oxidációját, ami azt jelenti, hogy a szervezet
szénhidrát helyett zsírt éget. Alacsony zsírtartalmú étrend mellett ez a hatás fokozza a 
szervezet zsírégetését.

• A Phaseolamin az ételek szénhidrát-molekuláihoz kapcsolódva megakadályozza a 
keményítők cukorrá bomlását, így azok nagy része felszívódás nélkül - emésztetlenül -
távozik a szervezetből. Vagyis - a Phaseolamin-nak köszönhetően - a kenyérből, 
péksüteményekből, tésztából vagy burgonyából származó keményítő egy része nem
bomlik le felszívódó cukorrá, hanem emésztetlenül távozik a szervezetből, ezzel
csökkentve azok kalóriaértékét.

Ez pedig számunkra kilókban mérhető fogyást jelenthet!VarázsKávé - J.



ÖSSZETEVŐK

• A króm az inzulinnal együtt közreműködik a szénhidrát-anyagcserében, és segít a 
fehérjéket eljuttatni oda, hol szükség van rájuk. Elősegíti a fogyást, valamint 
megakadályozza, illetve csökkenti a magas vérnyomást.

• L Karnitin hiányában nem tud működni a zsírsavlebontás. A zsírsavbontásnak köszönhetően 
energiát biztosít a szervezet számára, ezáltal fokozza az állóképességet, késlelteti a 
fáradtság kialakulását, segíti a szív normális működését. Mivel az l karnitin részt vesz a 
zsírlebontásban, ezáltal hozzájárul a magas vérzsírszint csökkentéséhez. Ezen felül szerepe 
van a vér ammónium szintjének szabályozásában is. nagyon sok országban a karnitint 
nemcsak zsírégetöként alkalmazzák, hanem ennél jóval szélesebb körben ismerik. Például 
szívproblémák kezelésében is alkalmazzák;

- gátolja a koszorúartériák beszűkülését is;

- a karnitinnel kezelt betegek fokozottabb terhelésekre képesek, alacsonyabb marad 

a vérnyomásuk;

- vizsgálatok kimutatták, hogy a nagy dózisban alkalmazott L-karnitin képes 

csökkenteni a  

triglicerid és a szérum koleszterin szintet, ezáltal megelőzhető általa a szívinfarktus.
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ÖSSZETEVŐK

• Cassiolamine Csökkenti a vérnyomást, és hatékony az érrendszeri megbetegedések 
megelőzésében.A cassiolamine segít az erek tisztántartásában, megszűnteti a 
vérlemezkék tapadását, és ezáltal elősegíti a vér keringését, Antioxidáns, erősíti az 
immunrendszert. 
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FOGYASZTÓI VÉLEMÉNYEK

VarázsKávé - J.

‚Reggeli motivàciò

A sajàt eredmènyem napi kèt termèk

hasznàlatàval 5 ès fèl hònap alatt

Összesen: 11kg/ 24.5 pounds

Az elsô kèt hònapban nem mèrtem magam, de 

màr akkor èreztem a vàltozàst

El kell mondjam, hogy bàr hat hònapig

diètàztam ès tornàztam, annak nem volt 

làtszatja.

Nagyon boldog vagyok, hogy ràtalàltam ezekre

a termèkekre, amelyek feltùrbòztàk az

anyagcserèmet ès energiàt adtak’

‚Az elôtte fotò az autòbalesetem

utàn kèszült, nem tudtam tornàzni, 

nehezen jàrtam, tèrdsèrülèssel

kínlódtam egy èvig. Mostanra

nagyszerûen vagyok, 10 kg, amit

leadtam ès sok - sok inch. Sosem

èreztem magam jobban. Köszönöm

Valentus! – Mary’



FOGYASZTÓI VÉLEMÉNYEK

• ‚A mi CSODA Valentus babynk megszületett
Marcius 11.-èn. Amikor 2015-ben elkezdtünk

pròbàlkozni, semmi nem mûködött, a 
hormonjaim jàtszottak velem, nem ovulàltam, 

PCOS-em volt (policisztàs petefèszek
betegsèg), type 2 cukorbeteg voltam, vègbèl
problèmàkkal. A Nôgyògyàszom fogyàst, ès
meddôsèg elleni kezelèst javasolt. Ebben a 

hònapban ismertettek meg a Valentussal is. 8 
hònap alatt fogytam 29 kilòt, elkezdtem
rendszeresen ovulàlni, leàlltam a cukor

gyògyszerekkel, ès kevesebb mint egy èv
mùlva visszamentem az orvosomhoz terhesen, 

egèszsègesen, meddôsèg elleni kezelès
nèlkül, a vègbèl problèmàk megszünèsèvel. El 
sem tudom nektek mondani, mekkora àldàs ez

nekünk, KÖSZÖNJÜK VALENTUS!!!
Egèszsèg, belülrôl kifelè. - Nicola Rogers 

LeBlanc’
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FOGYASZTÓI VÉLEMÉNYEK

‚13 hònappal ezelôtt ùgy hatàroztam, hogy adok mèg egy
lehetôsèget egy termèknek, hogy helyreàllítsam egèszsègem, 

sùlyom. Nagyon hàlàs vagyok, hogy megtettem ezt. Lèvèn, hogy
pajzsmirigy ràk tùlèlô vagyok, nincs pajzsmirigyem, emiatt a sùlyom

folyamatosan emelkedett, semmi sem segített, amíg nem
talàlkoztam a termèkekkel.

Nemcsak, hogy 23 kg-ot veszítettem a sùlyombòl, de a cukor
gyògyszereimet is elhagyhattam, jobban alszom, a fàjdalmaim

megszûntek, az addigi magas vèrnyomàsom helyreàllt,az
energiaszintem megnövekedett, kivàlòan èrzem magam, 

magabiztosabb lettem, ès igen, egy egyszerû dolog nagyon sokat
nyom a latba nekem, èn tudom megkötni a sajàt cipôm, a 

gyerekeimnek nem kell màr segíteni. Örök hàlàm Dave ès Joyce 
Jordan, hogy lètrehoztàtok ezt a termèket, mely annyi sok

remènyvesztett embernek segít nap mint nap! Az èn remènyem
màr visszatèrt. - Tammy Humphrey’
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PREVAIL TRIM
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PREVAIL ENERGY

VarázsKávé - J.



PREVAIL IMMUNE
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BREAKTHROUGH
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BREAKTHROUGH
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PREVAIL MAX A Prevail Max egy áttörés a 

táplálékkiegészítők piacán a sajátos 

nano-méretű elektrolitokkal, melyek 

képesek áthatolni a sejtek falán és 

a vörösvérsejtek nyomását 

kiegyenlíteni, mely által a sejtek 

újra képessé válnak a tápanyagok, 

oxigén megfelelő mennyiségű és 

sebességű szállítására.

VarázsKávé - J.



PREVAIL MAX
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