
VAN DRUPPEL TOT DRUPPEL

Ontdek Slenderiiz -- een krachtige oplossing 
voor hindernissen op weg naar een gezond 
gewicht die gemakkelijk te volgen is en 
blijvende resultaten oplevert.

GEMAK MAAR TEGEN EEN PRIJS

In een steeds drukkere wereld kan het 
moeilijk zijn om voedzame en gebalanceerde 
maaltijden te bereiden. Het alternatief is 
om onderweg iets te eten of kant-en-klare 
maaltijden te kopen en vervolgens voor de 
televisie in slaap te vallen. Maar wat levert 
je dat op? Je raadt het al -- overgewicht en 
slechte gezondheid.

GEWICHT VERLIEZEN

Gewichtsverlies is meer dan wat je eet en 
hoeveel je aan fitness doet. Onze lichamen 
zijn compliceerde systemen die in balans 
moeten zijn om goed te werken en een 
optimale gezondheid en gewicht  
te verzekeren.

DAAROM IS ER SLENDERIIZ

Slenderiiz bestaat uit krachtige en 
toch natuurlijke producten waarvan 
wetenschappelijk is bewezen dat ze de 
factoren die leiden tot gewichtsverlies 
stimuleren. Slenderiiz levert echte, blijvende 
resultaten door het beheersen van de eetlust, 
het stimuleren van de stofwisseling, en de 
regulering van hormonen die in verband 
staan met vet. Nu kun je afvallen en slank 
blijven.

EETLUST

Neem controle over wat je eet. Stop met 
het eten van lege calorieën en bewerkte 
voedingsmiddelen. Leer om jezelf te geven 
wat je echt nodig hebt.

HUNKERINGEN

Probeer niet terug te vallen naar het eten van 
dan weer zoete en dan weer zoute dingen. 
Leer je eetlust te bedwingen in plaats van je 
te laten beheersen door je eetlust.

STOFWISSELING

Geef je lichaam's vermogen om calorieën 
te verbranden een nieuwe impuls en zet je 
vetverbranding in een hogere versnelling 
zodat je zichtbare resultaten ziet. Profiteer 
optimaal van je voedingsstoffen en van de 
tijd die je in de sportschool doorbrengt.

HORMONEN

Help met het reguleren van de hormonen die 
in verband worden gebracht met gewicht- 
en vettoename. Stabiliseer cortisol-niveaus 
zodat je efficiënter kunt afvallen.

KRACHT

Het is niet meer nodig je slecht te voelen 
tijdens het afvallen. Voel je sterk en 
zelfbewust terwijl je vet verbrandt en je 
spieren sterker maakt.

SPIJSVERTERING

Help je lichaam om het maximale te halen uit 
je voedingsstoffen door je spijsvertering te 
verbeteren.

DE BALANS HERSTELLEN

Slenderiiz is de wetenschappelijk 
ontwikkelde oplossing om op je eigen manier 
af te vallen. Met  baanbrekende ingrediënten 
en een vereenvoudigde aanpak van talloze 
problemen die vaak in verband gebracht 
worden met overgewicht, kun je de balans in 
je lichaam blijvend herstellen.

DAY AND NIGHT DROPS


