LINHA LIFE
958 – Slim Life - 60 Cápsulas

Benefícios do Slim Life
- Reduz a celulite.
- Acelera o metabolismo intensificando a queima da
gordura;
- Aumenta a taxa de lipólise (quebra da molécula de
gordura);
- Melhora a circulação

ATIVOS
Óleo de Gergelim (Sesame):
Todo o ano o Ministério da Saúde compartilha números
assustadores a respeito da taxa de obesidade no país.
No último levantamento (abril/2012), foi divulgado que
estes números bateram um recorde histórico no País. Na
pesquisa, temos que cerca de 16% da população, próximo
de 30 milhões de pessoas, estão acima do peso. Em 2010,
elas somavam 15% e em 2006 este número era de 11%.
Percentuais extremamente relevantes e que precisam ser
analisados com atenção.
E não tem jeito, as conseqüências do sobrepeso são refletidas diretamente na saúde. Os problemas são inúmeros
como: apnéia do sono, impotência, artrite, artrose, varizes
e estrias, insuficiência cardíaca, neoplasias e a má circulação com consequente surgimento da temida celulite.
Para combater estes sintomas é preciso levar uma
vida equilibrada, mantendo uma alimentação saudável e,
claro, sempre que possível fazer exercícios físicos.
Pensando em auxiliar os brasileiros na luta contra a terrível
celulite, a Racco criou o Slim Life: um suplemento composto por óleo de semente de uva, semente de gergelim
e cafeína que aceleram o metabolismo auxiliando na
queima de gordura, e reduzindo a celulite. Afinal de
contas, estar de bem consigo mesmo reflete no seu corpo
e na sua autoestima.

Aumenta a oxidação das células de gordura diminuindo seu armazenamento.

Óleo de Semente de Uva:
Intensa proteção contra radicais livres que são os
responsáveis pelo envelhecimento das células.
Melhora a circulação e age como anti-inflamatório
dos tecidos. Possui bioflavonóides, que atua como
limpador dos radicais livres.

Cafeína:
Alimento termogênico que faz com que o corpo
gaste uma maior quantidade de calorias. Uma importante aliada ao combate da celulite. Promove
queima de gordura aumentando a oxidação das
células gordurosas e diminuindo o seu armazenamento. Responsável por manter o estado
de “alerta”, melhorando a capacidade de se fazer
esforço físico e mental, antes do aparecimento da
fadiga.

LINHA LIFE
O que causa a celulite?
O aparecimento da celulite depende de vários fatores:
•
Predisposição genética familiar
•
Fatores hormonais
•
Alimentação
•
Vida sedentária
•
Má circulação sanguínea
Existe tratamento?
Os tratamentos se baseiam em algumas premissas:
diminuir o acúmulo de líquidos (CAFEÍNA É DIURÉTICA)
e gordura nas pernas, melhorar a circulação (CAFEÍNA
MELHORA O METABOLISMO E ATIVA A CIRCULAÇÃO) e
melhorar a qualidade do colágeno que sustenta a pele da
área afetada.
Ação do Slim Life

Sugestão de uso

Com o Slim Life Racco a queima de gordura é contínua.
Nosso produto é composto por cápsulas líquidas de ação
rápida e liberação de ingredientes em duas fases.

Ingerir 02 cápsulas ao dia preferencialmente no período
da manhã (não ingerir mais que 04 cápulas ao dia).

1ª Fase – Líquida e Imediata
Os óleos (Gergelim/Sesame e Semente de Uva) são
liberados rapidamente, aumentando a queima de
gordura.
2ª Fase – Sólida e Gradual
Num segundo momento, os microgrânulos da
cápspula (105mg/cápsula – dose indicada 02 cápsulas dia, não podendo ultrapassar 04 cápsulas
ao dia) de cafeína são liberados e absorvidos pelo
corpo de forma gradual, proporcionando uma
queima de gordura contínua.

