Pachet de Slabire complet pentru 30 de zile

Cod 7019 - Pachet de Slabire complet pentru 30 de zile

Cantitate neta: 1 buc

Evaluare: Nu a fost evaluat înc?
Pre?
Pre?ul de vânzare 599,00 lei

Pune o întrebare despre acest produs
Produc?torLife Impulse

Descriere

Prezentare
M?nânci s?n?tos în fiecare zi
Câ?tigi timp liber
Îl transpor?i u?or ORIUNDE
CADOU: Ghid cu 10 Re?ete
Cump?rând Pachetul Smoothie MANIA by Life Care® beneficiezi de:
- Baz? pentru o nutri?ie s?n?toasa Vegan - Smoothie Meal Balance® cu 20% REDUCERE 3 X Protein (cod: 1307), Detox (cod: 1306) ?i Green (cod: 1308)
- Amplificatori de s?n?tate - suplimente alimentare Life Impulse® cu 20% REDUCERE : Super Energy (cod: 815), Lecithin Plus cu soia (cod: 748), Resveratrol Plus (cod: 7490), ECO Mix Graviola (cod: 7010), ECO Spirulin? (cod: 7013), MultiPlusVit (cod: 7610), SlimME (cod: 7016), Gel Aloe Vera Pulp (cod:
8040), TurmeriCool (cod: 7012), 2 X Vitamina C 1000mg (cod: 764)
- NutriBlender Drink & GO în valoare de 120 lei CADOU
- Ghid Smoothie Mania by Life Care® - 10 re?ete minune, validate de speciali?ti în domeniu ?i toate informa?iile nutri?ionale despre ele. Astfel aflii exact câte proteine, gr?simi, colesterol, carbohidra?i, fibre, sodiu, zaharuri ?i calorii consume - CADOU
- Transport GRATUIT A
Adi?ional po?i achzi?iona:
- Pentru membrii familiei Recipientul portabil de 600ml, cod 7033 este prev?zut cu capac de voiaj pentru a-l lua cu tine oriunde i?i este necesar
- ”Cooling Stick”, cod: 7035 - dispozitivul se congeleaz? în prealabil, iar apoi poate fi introdus în interiorul sticlei pentru a men?ine b?utura rece ?i proasp?t?.

BENEFICII ?I EFECTE

Vrem s? fim ÎN FORM? ÎN FIECARE ZI: la ?coal? / la lucru / la alergat / la o plimbare cu prietenii / ORIUNDE MERGEM :)
F? “CEVA BUN” pentru s?n?tatea ta ?i a celor dragi! Smoothie MANIA by Life Care® este un concept inovator, care î?i propune s?-?i ofere totul pe tav?, iar TU ?i cei dragi s?:
- mânca?i S?n?tos în fiecare zi
- s? c??tiga?i timp pentru ce-i de f?cut
- dar ?i ce v? place s? face?i :)

1 / 2

Pachet de Slabire complet pentru 30 de zile

Mod de utilizare
V? rug?m s? citi?i instruc?iunile de utilizare în întregime înainte de a utiliza acest produs ?i p?stra?i manualul pentru utilizarea ulterioar?.
Termenul de garan?ie este de 24 de luni de la data cump?r?rii produsului (Lege nr. 449/2003)

Ingrediente ?i informa?ii nutri?ionale

Recenzii
Nu exist? înc? recenzii pentru acest produs.
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