
BARBARY FIG TREE
– NeOpuntia® 

CURCUMA

10 sáčků  (á 3g)
citronóvo –zázvorová příchuť

DVĚ VELMI ÚČINNÉ 
SUPERPOTRAVINY

JAK TO FUNGUJE
Krok 1: Odfiltruje tuky a cukry pomocí nerozpustné vlákniny
Krok 2: Díky rozpustné vláknině se vytvoří gel kolem těchto 
částic a následně se vyloučí trávicím traktem 

JAKÝ JE VÝSLEDEK
• Sníží absorpci mastných kyselin až o 28 %
• Vyloučí 27 % uloženého tuku z těla
ã  UDRŽÍTE SI POSTAVU A VAŠI VÁHU BEZ DIETY

DÁVKOVÁNÍ
15-30 minut po těžkém jídle

VÝHODY PRODUKTU
• 100 % BIO PRODUKT (přírodní složení, bez konzervač-

ních látek, bez cukru, bez umělých aromat)
• Prokazatelně účinnější  než doplňky na bázi CHITOSANU 

(účinné složky živočišného původu)
• 3 možnosti užívání: rozpustit pod jazykem, zředit vodou 

nebo zamíchat do jídla

NeOpuntia®:  rostlinného původu, byla objevená v roce 1996
NeOpuntia®:  komplex nerozpustných vláken (NeOfiber™) a rozpustných 
polysacharidových vláken (NeOmicel™)
Obsahuje koncentraci 43,7 % vlákniny (např. ovesné vločky obsahují 10 %)
Tyto dva druhy přírodní vlákniny zásadně ovlivňují činnost lipidových 
a sacharidových buněk: 
NeOfiber™: rozpouští tuky a sacharidy z potravy a koncentruje je 
v žaludku, tím sníží vstřebávání tuků střevem
NeOmicel™: vytváří gel kolem zachycených buněk v horní části žaludku 
a pak je nestrávené vyloučí během trávení 

Certifikace ID 2751> Zamezuje ukládání tuků  a usnadňuje jejich spalování játry

LPG® SOS FAT & SUGAR CONTROL NOVINKA 

10 vreciek  (á 3g)
citrónovo-zázvorová príchuť

DVE VEĽMI ÚČINNÉ 
SUPERPOTRAVINY

AKO TO FUNGUJE
Krok 1: Odfiltruje tuky a cukry pomocou nerozpustnej vlákniny.
Krok 2: Vďaka rozpustnej vláknine sa okolo týchto častíc vytvorí 
gél a následne sa vylúčia tráviacim traktom. 

AKÝ JE VÝSLEDOK
• Zníži absorpciu mastných kyselín až o 28 %
• Vylúči 27 % uloženého tuku z tela
ã  SVOJU POSTAVU A VÁHU SI UDRŽÍTE BEZ DIÉTY

DÁVKOVANIE
15-30 minút po ťažkom jedle

VÝHODY PRODUKTU
• 100 % BIO PRODUKT (prírodné zloženie, bez konzervač-

ných látok, bez cukru, bez umelých aróm)
• Preukázateľne účinnejší ako doplnky na báze 

CHITOSANU (účinnej zložky živočíšneho pôvodu)
• 3 možnosti užívania: rozpustiť pod jazykom, zriediť vodou 

alebo zamiešať do jedla

BARBARY FIG TREE
– NeOpuntia® 

CURCUMA

NeOpuntia®:  rastlinného pôvodu, objavená v roku 1996
NeOpuntia®:  komplex nerozpustných vláken (NeOfiber™) a rozpustných 
polysacharidových vláken (NeOmicel™)
Obsahuje koncentráciu 43,7 % vlákniny (napr. ovsené vločky obsahujú 10 %)  
Tieto dva druhy prírodnej vlákniny zásadne ovplyvňujú činnosť lipidových a 
sacharidových buniek: 
NeOfiber™: rozpúšťa tuky a sacharidy z potravy a koncentruje ich 
v žalúdku, čím zníži vstrebávanie tukov črevom
NeOmicel™: vytvára gél okolo zachytených buniek v hornej časti žalúdka 
a potom ich počas trávenia nestrávené vylúči 

Certifikácia ID 2751> Zamedzuje ukladaniu tukov a uľahčuje ich spaľovanie pečeňou
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