
Chudnij w dzień i w nocy
ze Sliminazer

W 4 tygodnie przyspieszysz metabolizm,
zmniejszysz apetyt

a następnie spalisz do 67% tkanki tłuszczowej



SLIMINAZER POLECANY PRZEZ SPECJALISTÓW
Marek Przybysz - Specjalista od spraw żywenia

Nazywam się Marek Przybysz, jestem specjalistą z zakresu dietetyki. Przez wiele lat polecałem 
swoim klientom różnorodne diety oraz ćwiczenia, jako jedyny sposób na zgubienie zbędnych 
kilogramów. Wszystko się zmieniło, w momencie gdy odkryłem program Sliminazer.
Plastry Sliminazer to preparat oparty na zadziwiającym odkryciu naukowców, próbujących 
rozwiązać "paradoks bliźniąt" - dlaczego jedna z sióstr bliźniaczek może jeść to, na co ma 
ochotę, zaś jej siostra, jedząca te same posiłki, tyje? Ta kwestia nurtowała naukowców przez wiele 
dekad, dziś jednak odpowiedź jest znana - wszystko sprowadza się do apetytu i prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. Liczba spożytych kalorii zależy od Twojego apetytu. Resztę pracy 
wykonuje organizm. Jeżeli nie jest on w stanie spalić spożytych kalorii, tyjesz. Jeżeli zaś organizm 
spożywa mniej kalorii, a następnie jest w stanie je spalić, pozbywa się ich, a ciało pozostaje smukłe.
Sliminazer pomaga spalić najbardziej uparty tłuszcz, z najbardziej problematycznych części ciała.

https://eco-supplements.com/pl/odchudzanie/sliminazer-jak-dzialaja-te-plastry-odchudzajace/


JAK DZIAŁAJĄ PLASTRY SLIMINAZER
Spalają tłuszcz
Plastry przez 12 godzin równomiernie uwalniają składniki aktywne, dzięki czemu nie wprowadzają 
organizmu w stan szoku a zamieniają go w maszynkę do spalania tłuszczu. Twoje ciało zaczyna 
w rekordowym czasie wykorzystywać cały przechowywany tłuszcz.
Zmniejszają apetyt
Składniki aktywne plastra wpływają na podwzgórze (część podkorowa mózgowia odpowiedzialna 
za uczucie sytości) skutecznie hamując apetyt. Dodatkowo regulują poziom serotoniny w celu 
poprawy nastroju i zmniejszenia zapotrzebowania na emocjonalne przekąski.
Przyspieszają metabolizm
Plastry Sliminazer przyspieszają procesy trawienne. Organizm spala każdy kawałeczek 
pożywienia, które otrzymuje, w celu uzyskania potrzebnej energii. Zwiększając tempo przemiany 
materii zużywa wszystkie kalorie, które otrzymuje i zapobiega odkładaniu się tłuszczu.



Dzięki Sliminazer możesz:

• chudnąć w dzień i w nocy
• przyspieszyć spalanie tkani tłuszczowej
• zahamować apetyt
• 3-krotnie przyspieszyć metabolizm
• poprawić sprawność fizyczną
• uwolnić się od nadwagi, na zawsze





Chudnij w dzień i w nocy ze Sliminazer

Plastry odchudzające Sliminazer to specjalistyczna formuła bazująca na systemie transdermalnym. 
Oznacza to, że szybkość uwalniania substancji aktywnych do organizmu jest stała. 
Celem zastosowania tego systemu w plastrach Slimizanser jest zapewnienie przez 24 godziny na dobę, 
stałego dostępu organizmu do substancji aktywnych.

W dzień: 
• Ekstrakt z owoców Guarany podnosi sprawność fizyczną i psychiczną Twojego organizmu 

oraz zwiększa umiejętność koncentracji. Dzięki temu za dnia czujesz się lepiej, masz więcej 
energii i wolniej się męczysz.

• Dzięki zawartej w pieprzu Cayenne kapsaicynie, Sliminazer zwiększa ukrwienie w całym 
przewodzie pokarmowym przyspieszając przemianę materii oraz hamując łaknienie.

• Kwas hydroksycytrynowy (HCA) zawarty w Garcinia cambogia hamuje apetyt, przyspiesza 
spalanie tkanki tłuszczowej oraz obniża cholesterol na poziomie komórkowym.

W nocy:    
• Ułatwia zasypianie dzięki czemu ogranicza wydzielanie Greliny (hormon wydzielany 

w żołądku odpowiadający za wzrost apetytu). Zastosowanie ekstraktu z zielonej herbaty 
powoduje zwiększenie spalania tkanki tłuszczowej podczas snu i zapobiega rozwoju otyłości.

• Jagody acai, dzięki dużej ilości błonnika przyspieszają przemianę materii oraz proces trawienia. 
Dają długotrwałe uczucie sytości, dzięki czemu nie odczujesz głodu w nocy.

• L-karnityna, niezbędna i niezastąpiona dla naszego organizmu. I jak żadna inna, spala tłuszcz. 
Usprawnia i przyspiesza procesy metabolizmu tłuszczów w organizmie.





Przenieś odchudzanie na dotychczas nieosiągalny poziom

Sliminazer sprawi, że wszystko to, co wcześniej uważałaś za dobre rozwiązanie na odchudzanie, okaże się 
tylko jego namiastką. Nie tylko poprawi się Twój metabolizm, ale zmniejszy się również uczucie łaknienia, 
poprawi się Twoje samopoczucie oraz obniżysz poziom złego cholesterolu.

POTWIERDZONE DZIAŁANIE

Gry rozpoczniesz kurację Sliminazer, zmieni się WSZYSTKO. Dzięki stopniowo uwalnianym naturalnym 
substancjom poczujesz się lekko, zwiększy się wydolność Twojego organizmu, a przede wszystkim 
przyspieszysz spalanie tkanki tłuszczowej.

100% BEZPIECZEŃSTWA

Sliminazer zawiera wyłącznie naturalne składniki i jest świetnie wchłaniany przez organizm. Dlatego nie 
wywołuje bólu głowy, wzdęć czy mdłości.

DZIAŁA NIEZALEŻNIE OD WIEKU

Unikalna formuła Sliminazer oraz sposób prowadzenia kuracji sprawia, że jest ona skuteczna dla kobiet i 
mężczyzn w każdym wieku.





CO SPRAWIA, ŻE SLIMINAZER JEST TAK SKUTECZNY

Tajemnica skuteczności plastrów tkwi w specjalnych powłokach dawkujących substancje aktywne. 
Zastosowanie tego zastrzeżonego w instytucie patentowym rozwiązania umożliwia aplikowanie 
substancji odchudzających bezpośrednio do krwi, przez 24 godziny na dobę. Dzięki temu, szybko 
docierają do partii odpowiedzialnych za spalanie tkanki tłuszczowej i regulację apetytu.

1. uwalnia cząsteczki kwasu hydroksycytrynowego, zmuszające organizm do spalania tłuszczu 
i glukozy.

2. dostarcza inhibitory spowalniające przyswajanie cukru i hamujące odczuwanie głodu.
3. uwalnia antyoksydanty, które oczyszczają krew z cholesterolu i toksyn.
4. stymuluje wydzielanie przez tarczycę hormonów sterujących metabolizmem, trzykrotne 

przyśpieszając metabolizm tłuszczów.
Mamy do czynienia z formułą przyszłości, którą wypróbowało na sobie już kilka tysięcy kobiet na całym 
świecie. Ściślej mówiąc, każdego dnia prawie 1.000 kobiet na świecie zaczyna stosować plastry Sliminazer.









Odchudzanie z plastrami Sliminazer jest:

• Proste - bez diet głodowych i ćwiczeń. Jedyne o czym musisz pamiętać to aby 
po 12 godzinach ściągnąć plaster, a nowy przykleić następnego dnia w innym miejscu.

• Szybkie - substancje aktywne zaczynają być uwalniane natychmiast po przyklejeniu 
plastra. Możesz stracić aż 7 kg w 4 tygodnie!

• Bezpieczne - Naturalne i bezpieczne składniki przemienią Twój organizm w maszynę 
do spalania tłuszczu bez jakichkolwiek szkodliwych wpływów.

„Sliminazer to najprzyjemniejszy sposób na schudnięcie!”

"Schudnąć można na wiele sposobów, ale jako specjalista z zakresu dietetyki i fitness, zawsze 
stawiałam na naturalne i nieinwazyjne rozwiązania. Sliminazer najpierw urzekło mnie wyjątkową 
łatwością stosowania, a potem swoim działaniem. Program pozwala przyśpieszyć metabolizm, spalić 
kalorie i daje pozytywną energię na cały dzień. A wiecie co jest najlepsze? Że te efekty zyskujesz 
po prostu spędzając czas na tym, co lubisz robić najbardziej. Nie wyobrażam już dnia bez Sliminazer. 
To zdecydowanie najprzyjemniejszy sposób na schudnięcie!" - Magdalena Ratajczak, blogerka, 
specjalistka od spraw dietetyki, instruktorka fitness.

Dołącz do tysięcy kobiet i mężczyzn
i chudnij ze Sliminazer



Gwarancja bezpiecznego zakupu

O skuteczności plastrów Sliminazer przekonały się już tysiące osób w różnych zakątkach świata. 
W Twoje ręce trafia oryginalny produkt stworzony z najwyższej jakości wyselekcjonowanych składników.

Wysyłka i dostawa

Nie ponosisz żadnych kosztów wysyłki preparatu. Paczka zostanie Ci dostarczona za darmo, za 
pośrednictwem firmy kurierskiej.

Gwarancja satysfakcji

Na rynku znajduję się wiele podróbek plastrów odchudzających. Różnica pomiędzy jednymi 
a drugimi tkwi w budowie plastra oraz jego nasyceniu. Jedynie specjalna kombinacja oryginalnych 
powłok może przynieść efekty. Plastry Sliminazer składają się aż z 4 opatentowanych powłok, które 
równomiernie uwalniając składniki aktywne przyspieszają metabolizm i zmuszają organizm 
do pozbywania się tłuszczu.

Jeśli nie będziesz zadowolona z efektu kuracji bądź z jakiegokolwiek innego powodu nie będziesz 
zadowolona z efektów stosowania Sliminazer, pamiętaj że masz 30 dni na zwrot pustego opakowania 
po produkcie. W zamian otrzymasz błyskawiczny zwrot wydanych na niego pieniędzy. 
Bez żadnych pytań i zbędnych formalności.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronach:

• https://eco-supplements.com/pl/odchudzanie/sliminazer-jak-dzialaja-te-plastry-odchudzajace/
• http://sliminazer.info.pl/

https://eco-supplements.com/pl/odchudzanie/sliminazer-jak-dzialaja-te-plastry-odchudzajace/
http://sliminazer.info.pl/

