DAY AND NIGHT DROPS
VA N D R U P P E L TOT DR UP P E L
Het menselijk lichaam is complex en
bestaat uit verschillende systemen die
allemaal nodig zijn voor een optimale
gezondheid. Daarom is een veelzijdige
aanpak om gewicht te verliezen en te
beheersen belangrijk om gezond en
fit te blijven.
Afvallen is niet alleen een kwestie van
wat je eet en hoeveel je aan fitness doet.
Het heeft ook te maken met je hormonen,
stress, een gezonde spijsvertering en
stofwisseling. Voor mensen die echte en
blijvende resultaten willen bereiken, is
er Slenderiiz -- een veilige, innovatieve
en duurzame oplossing voor de vele
facetten die verband houden met
gewichtsverlies en gewichtsbeheersing.

DAY

NIGHT

Dit innovatieve product is gemaakt van
100% natuurlijke ingrediënten waarvan is
aangetoond dat ze de eetlust beperken, het
gevoel van verzadiging verhogen, en een
positieve invloed hebben op de hormonen die
betrekking hebben op gevoelens van honger
en onbedwingbare eetlust. Extra ingrediënten
in de Day Drops-formule helpen om de
opname van koolhydraten te vertragen en
de stofwisseling te stimuleren. Dit product, in
combinatie met Night Drops, helpt gebruikers
af te vallen en slank te blijven.

B E LA NGRIJKSTE
I NG R EDI Ë NTE N :
Witte kidney boon-extract
Cacaoboon-extract
Extract van groene koffiebonen
Guarana-extract
Kaneelschors-extract
Biotine
Chroom

Gewichtsverlies is niet alleen een kwestie
van calorieën, lichaamsbeweging en vet. Er
zijn vele andere factoren die nodig zijn om
af te vallen, waaronder een interne balans
en hormonen. De Night Drop-formule biedt
belangrijke aminozuren en adaptogene
kruiden speciaal samengesteld om te
helpen bij het verminderen van stress en het
bevorderen van gevoelens van rust en kalmte.
Wanneer het lichaam gespannen is of aan
een gebrek aan slaap lijdt, geeft het cortisol
af. Dit is een hormoon dat verantwoordelijk
is voor de productie van vet. Door het
handhaven van je ideale interne balans,
worden je inspanningen om af te vallen
gemaximaliseerd.

BELANGRI JKSTE
I NGREDI ËNTEN
L-theanine
L-glutamine
Fructo-oligosacchariden
Acerola fruit-extract
Basilicumpoeder
Cordyceps-poeder
Astragalus wortel-poeder

W ETE NSCHAP
VA N G EWICHTSV E R LI E S
E ET LU ST

Onze spijsvertering stuurt de hele dag
signalen naar onze hersenen om ons te
vertellen dat het tijd is om te eten. De
signalen worden ook vaak verstuurd als
we niet echt honger hebben. Elke diëter
zal zeggen dat wilskracht vereist is om de
eetlust te bedwingen. Maar wat gebeurt er
als we ontdekken dat er een aantal natuurlijke
stoffen zijn die het harde werk voor ons
kunnen doen?

HORMONEN

Je denkt waarschijnlijk niet aan hormonen als
je over je gewicht nadenkt. Maar wist je dat er
bepaalde hormonen in je lichaam circuleren
die direct verantwoordelijk zijn voor de
productie van vet? Je kunt deze hormonen
reguleren en je gewichtsverlies optimaliseren
met ingrediënten die speciaal voor dit doel
zijn ontwikkeld.
Cacaoboon-extract: heeft een positief effect

op de hormonen die worden geassocieerd met

Guarana zaad-extract: verbetert het gevoel

honger, en zorgt voor een gezonde onderdrukking

van voldoening en verzadiging, waardoor het

van de eetlust.

hongergevoel afneemt.
Kaneelschors-extract: helpt het lichaam een
normale bloedsuikerspiegel te handhaven,
waardoor verlangen naar voedsel vermindert.
Chroom: helpt bij het reguleren van pieken en
dalen van de bloedsuikerspiegel.

STO F WI SS ELIN G
Je lichaam krijgt het grootste deel van
haar energie door voedsel dat wordt
omgezet in voedingsstoffen. Dit proces heet
stofwisseling. Het lichaam in rust gebruikt
een bepaalde hoeveelheid calorieën voor
de basisfuncties van het lichaam, zoals
ademhaling, de bloedsomloop, hormonale
regulatie en cellulaire groei en herstel. Dit is
de stofwisselingsnelheid. Met behulp van een
aantal veilige en natuurlijke ingrediënten kan
dit percentage tijdelijk worden verhoogd,
zodat je meer calorieën verbrandt.
Groen koffieboon-extract: bevat gezonde,
natuurlijke cafeïne die de stofwisseling stimuleert
en het vermogen van het lichaam om vet te
verbranden verhoogt.

Biotine: helpt de stofwisseling te bevorderen en
draagt bij aan snellere vetverbranding.

Toegewijd aan uitmuntendheid

STRESS
Als je gestrest bent of niet voldoende slaapt,
verhoogt je lichaam de productie van cortisol,
een hormoon dat direct gerelateerd is aan de
opslag van vet. Reguleer dit met voldoende
rust en gebruik van producten die helpen om
de cortisol in het bloed te reguleren.
Basilicumpoeder: helpt om cortisolniveaus te
verlagen en stress die tot vetophoping leiden te
reguleren.
Astragaluswortel-poeder: bevordert het gevoel
van rust en welzijn - essentieel om stress onder
controle te houden.
L-theanine: een natuurlijke stof die voorkomt in
groene thee en helpt met gewichtsverlies door
ophoping van vet te voorkomen en ontspanning
en slaap te bevorderen.

SPI JSVERTERI NG
Omdat je dieet een grote rol speelt in je
vermogen om gewicht te verliezen, is een
optimale spijsvertering noodzakelijk. Wanneer
de spijsvertering vertraagt of niet goed
functioneert, is je lichaam niet in staat om de
belangrijkste voedingsstoffen in je voeding te
maximaal te benutten. Bepaalde ingrediënten
bevorderen een gezonde spijsvertering, zodat
je optimaal van je voeding profiteert
en gezond en fit blijft.
Fructo-oligosacchariden: verbetert een

We zetten ons in om u de beste gezondheids-

gezonde darmflora, die de spijsvertering

en welzijnsproducten te bieden, door de

bevordert.

moderne voedingswetenschappen uitgevoerd te
onderzoeken. De ARIIX 100% kwaliteitsgarantie
is de hoeksteen van onze kwaliteit en we zijn
toegewijd aan onze missie om Het Menselijke
Potentieel voor het Goede te gebruiken.

Witte bonen-extract: helpt met de opname
van eenvoudige, zetmeelrijke koolhydraten zodat
je lichaam vet in plaats van overtollig suiker
verbrandt.

