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A termék Svájcban készül, kizárólag
az ACN Wellness B.V.  részére.

Váljon jobbá a 
Benevitával!

*Glükomannán: a fő alkotóelem 

A Benevita® Súlykontroll Rendszer fő súlycsökkentő alkotóeleme a glükomannán, amely 
a Japánban honos Amorphophallus konjac gyökér kivonata. Klinikai tesztek igazolták, 
hogy a glükomannán elősegíti a hatékony testsúlycsökkentést. A glükomannán napi 
háromszor 1 gramm adagolásban, kalóriaszegény étrend mellett segíti Önt a gyorsabb, 
biztonságosabb és hatékonyabb súlycsökkentésben.

Lazuljon el a nap végén a Recover! kapszulával. Ez 
a gyengéd, növényi alapú, nem szenvedélyformáló 
készítmény nyugodt, pihentető alvást biztosít. 
A vegetáriánusoknak is ajánlott termék többek 
között az alábbi, aktív összetevőket tartalmazza: 
•  Citrombalzsam kivonat, amely elősegíti a 
 relaxációt és a mentális nyugalmat 
• Magnézium, amely csökkenti a fáradtságot és a 
 kimerültséget 
• Két Recover! kapszula 1 grammot tartalmaz a 
 szükséges, napi 3 gramm glükomannánból*

Tegye egyszerűbbé a testsúlycsökkentést, és 
az egyik napi étkezést helyettesítse az ízletes 
csokoládé vagy vanília ízesítésű Shake-It! elixírrel. 
Nyugodtan fogyaszthatja termékünket reggeli, 
ebéd vagy vacsora helyett, mert ez a vegetáriánus 
ital minden szükséges tápanyagot tartalmaz. 
A Shake-It! az alábbi energizáló és súlycsökkentést 
elősegítő alkotóelemeket tartalmazza: 
• Növényi alapú, genetikailag nem módosított 
 fehérjéket tartalmazó borsó, rizs és szója, amely a 
 jóllakottság érzését biztosítja 
• Lenmagolaj jelentős mennyiségű Omega-3 
 zsírsavtartalommal, amely javítja az agyfunkciót, 
 tisztább gondolkodást tesz lehetővé és olyan 
 tápanyagokat biztosít, amelyekre szükségünk 
 van, de szervezetünk nem állítja elő őket
• Vitaminok és ásványi anyagok teljes skálája 
 tartósítószerek, mesterséges színezékek vagy 
 aromák nélkül
• 1 csomag Shake-It! 1 grammot tartalmaz a 
 szükséges, napi 3 gramm glükomannánból*

Javítsa anyagcseréjét és energizálja szervezetét a 
zöld tea kivonatából nyert Go! kapszulával. 
A Go! C vitamint és B vitaminokat tartalmaz, amelyek 
hatékony, vegetáriánus-barát összetevőkkel együtt 
csökkentik a fáradtság és kimerültség érzését. 
• Természetes energiabomba zöld teából 
• A B1, B2, B6, B12, B3 és B5 vitaminok, a biotin és 
 a C vitamin biztosítja a megfelelő energiát nyújtó 
 anyagcserét 
• Két Go! kapszula 1 grammot tartalmaz a
 szükséges, napi 3 gramm glükomannánból*

Mindannyian elképzelünk magunknak egy életet. Célokkal, energiával, szeretettel. 
Egy életet, amely örömökkel teli. 

Itt az ideje, hogy mindezt megvalósítsa! Váljon jobbá az egyszerűen követhető Benevita® 
Súlykontroll Rendszerrel, amely segíti Önt valódi eredmények elérésében, továbbá 
útmutatóként szolgál a tartós egészség és a jó közérzet kialakításához. 

A Benevita® Súlykontroll Rendszer azért működik hatékonyan, mert valódi, tudományos 
eredményeken alapul. A kizárólag társaságunk részére, Svájcban készített Benevita® 
Súlykontroll Rendszer fő hatóanyaga a Japánban honos glükomannán, amelyről klinikai 
tesztek bebizonyították, hogy kalóriaszegény étrend mellett elősegíti a testtömegcsökkentést 
napi háromszor 1 gramm adagolás mellett. 

Hogyan működik a Benevita® 
Súlykontroll Rendszer? 
A svájci laboratóriumunkban előállított Benevita® Súlykontroll Rendszer a tudományosan 
igazolt testsúlycsökkentő hatóanyagok erejét olyan, egyszerűen követhető egészséges 
életmódprogrammal ötvözi, amely az ízletes, étkezést helyettesítő termékek és snackek 
mellett ösztönző ételrecepteket is kínál.


