lÃºgosÃ-tÃ¡s, savtalanÃ-tÃ¡s, mÃ©regtelenÃ-tÃ©s, energizÃ¡lÃ¡s a PH Csoda / Innerlight termÃ©kekkel: SuperGreens, Prime pH,

Fogyjon le kÃ¶nnyedÃ©n!

SzeretnÃ©l megszabadulni pÃ¡r kilÃ³tÃ³l?KiprÃ³bÃ¡ltÃ¡l mÃ¡r nÃ©hÃ¡ny mÃ³dszert, de egyik sem vÃ¡ltotta be a hozzÃ¡ fÅ±zÃ¶tt
remÃ©nyeket?NÃ¡lad is jelentkezett mÃ¡r a jojo-effektus, ami azt jelenti, hogy ugyan lefogytÃ¡l valamennyit, de egy idÅ‘ utÃ¡n
azt vetted Ã©szre, hogy nehezebb vagy, mint a kÃºra elÅ‘tt?Eleged van mÃ¡r a kÃ©tes hÃ-rÅ± Ã©s a napok alatt jelentÅ‘s
sÃºlycsÃ¶kkenÃ©st Ã-gÃ©rÅ‘ csodapirulÃ¡kbÃ³l Ã©s turmixokbÃ³l,Â amikrÅ‘l utÃ³lag kiderÃ¼l, hogy csak pÃ©nzkidobÃ¡s volt, Ã
VÃ‰GLEGES megoldÃ¡st szeretnÃ©l?Van egy jÃ³ meg egy rossz hÃ-rem:A jÃ³ hÃ-r: valÃ³ban LÃ‰TEZIK VÃ‰GLEGES FOGY
A rossz hÃ-r: TENNED KELL Ã‰RTE! Nem is keveset.....Ha azt hiszed, hogy a tÃºlsÃºly csupÃ¡n esztÃ©tikai problÃ©ma, akkor
kell, hogy keserÃ-tselek: a tÃºlsÃºly az elsavasodÃ¡s egyik tÃ¼nete - Ã©s ha Ã-gy vesszÃ¼k, olyan tovÃ¡bbi tÃ¼netek Ã©s
betegsÃ©gek elÅ‘futÃ¡ra, mint a magas vÃ©rnyomÃ¡s, szÃ-v-Ã©s Ã©rrendszeri betegsÃ©gek, cukorbetegsÃ©g, stroke, Ã©s mÃ
sorolhatnÃ¡m...Nem baj, ha le szeretnÃ©l fogyni, sÅ‘t kifejezetten jÃ³ Ã¶tletnek tartom. De ha azt hiszed, hogy pÃ¡r nap alatt
bÃ¼ntetlenÃ¼l karcsÃº lehetsz, akkor most azonnal csukd be ezt az oldalt, Ã©s majd akkor gyere vissza, ha az Ã¶sszes
tÃ¶bbi csodamÃ³dszerbÅ‘l mÃ¡r kiÃ¡brÃ¡ndultÃ¡l, Ã©s vÃ©gre elszÃ¡ntad magad, hogy az Ã¶nÃ¡ltatÃ¡son Ã©s Ã¶nsanyargatÃ¡s
kÃ-vÃ¼l hajlandÃ³ vagy:SOKAT INNI - de Ã©n mondom meg, hogy mibÅ‘l vÃ¡laszthatsz...SOKAT ENNI - de Ã©n mondom
meg, hogy mi a kÃ-nÃ¡lat...MOZOGNI, SPORTOLNI egy keveset - ezt kivÃ¡laszthatjuk egyÃ¼tt :)Ez a hosszÃº tÃ¡von is
sikeres, azaz VÃ‰GLEGES fogyÃ¡s titka. Ã‰letmÃ³dvÃ¡ltÃ¡st igÃ©nyel - mÃ©g ha csak fokozatosat is. De nincs mese: Ã©letm
kell vÃ¡ltanod. Ha Ãºgy Ã©rzed, erre nem vagy kÃ©pes, akkor majd talÃ¡n mÃ¡skor talÃ¡lkozunk. Ha megvÃ¡rod, amÃ-g az
orvosod javasolja Neked ugyanezt, akkor mÃ¡r sokkal nehezebb lesz ezt megtenni, rÃ¡adÃ¡sul valÃ³szÃ-nÅ±leg az
egÃ©szsÃ©gÃ¼gyi Ã¡llapotod is sokkal rosszabb lesz, mint most.Ha Ãºgy Ã©rzed, belevÃ¡gsz, akkor olvass tovÃ¡bb, elmondom
Neked, Ã©n miÃ©rt csalÃ³dtan egy Ã³riÃ¡sit Ã©s keseredtem el a mÃ¡sodik fogyÃ³kÃºrÃ¡m utÃ¡n...
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