CLEANSE &
REVITALISE
Tijdelijk*
voor

€119,-

Zorgt voor een grondige
reiniging van je lichaam.
Geeft nieuwe energie en
stimuleert de stofwisseling,
Je wordt slanker, gezonder en
krijgt een stralende huid.

11-DAAGS BODY & MIND RESET-PROGRAMMA VOOR DE START VAN EEN NIEUWE HEALTHY LIFESTYLE
JE BETER VOELEN EN ER BETER UITZIEN IN 11 DAGEN
Cleanse & Revitalise is een kwaliteitsproduct uit de Vitality lijn van
Laviesage. Het product is speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van
het Cleanse & Revitalise programma, waarmee het lichaam op een
eenvoudige en doeltreffende wijze een nieuwe start maakt, op weg
naar een energieker, mooier, slanker en gezonder lichaam, met meer
energie en een mooiere stralende huid! Je voelt je na afloop van dit
unieke programma weer als herboren en het geeft je immuunsysteem
een boost.
HET CLEANSE & REVITALISE PROGRAMMA
Het Cleanse & Revitalise programma brengt het lichaam in 3 logische
fasen weer in balans, waardoor de bouwstoffen uit de voeding weer
maximaal opgenomen kunnen worden. Het resultaat van die verbeterde
voedingsopname is een betere spijsvertering, een snellere verbranding,
een betere doorbloeding en een mooie, goed gehydrateerde en
gezonde huid!
HET PROGRAMMA BESTAAT UIT 3 FASEN:
1. De Voorbereidingsfase van 2 dagen zorgt ervoor dat men tijdens
de tweede fase, de Cleanse fase, weinig hoofdpijn, duizeligheid,
stemmingswisselingen of andere ongemakken ervaart.
2. De Cleanse fase van 7 dagen zorgt voor het ontgiften van de gal
en lever, het reinigt de nieren en het bloed, ook bevordert het de
doorbloeding en de lymfecirculatie. Het maakt afvalstoffen los en
voert deze efficiënt af. Tijdens deze periode worden de organen
en weefsels tegen vrijkomende gifstoffen beschermd door
vitamine B, C en E, calcium, magnesium en zink.
3. De Revitalise fase van 2 dagen zorgt ervoor dat het lichaam weer
wordt voorbereid op het opnemen van zwaardere voeding.

DOCUMENTATIE
•
Uitgebreide handleiding met een gedetailleerde uitleg, tips en
achtergronden van het programma.
•
Per programmadag een beschrijving van de voeding en recepten
voor ontbijt, tussendoortjes, lunch en diner.
•
Een handige boodschappenlijst met alle producten en ingrediënten
die tijdens het programma benodigd zijn.
INHOUD
6 voedingssuplementen:
•
voor het opnemen en afvoeren van gifstoffen uit de darm.
•
voor de ontgifting van de lever en het aanvullen van mineralen,
vitamines en essentiële antioxidanten.
•
voor het het ondersteunen van het immuunsysteem en het
verbeteren van de darmflora en het optimaliseren van de
spijsvertering.
•
voor het maken van gezonde biologische smoothies, vol met
gezonde bouwstoffen, energie en een verhoogde voedingswaarde.
•
voor een energierijk momentje, heerlijke biologische soep.
•
voor het reinigen van de dunne darm, magnesiumsulfaat.

Laviesage nutricosmetics wilt u graag extra informatie over haar producten verstrekken, maar is gehouden aan
de regelgeving zoals vastgelegd in de Verordening (EG) 1924/2006 betreffende voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw schoonheids- of huidspecialist of neem contact op met Laviesage via contact@laviesage.nl
Bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld ter informatie. Raadpleeg in geval van ziekte altijd een arts.
* Normale prijs € 129,-
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