EETLUSTBEHEERSING

FiguRette is je persoonlijke begeleider
die je altijd en overal helpt om je afslankkuur goed te blijven volhouden.
Waar je ook bent en waar je ook komt:
zoete, hartige en vette tussendoortjes
liggen zomaar voor het grijpen. Dan is
het goed om te weten dat je FiguRette
altijd bij de hand hebt.
Deze aangename zuigtabletjes bevatten een speciale mix van stoffen die van invloed zijn op het hele
smaakspectrum van je tong. Dit vermindert je hongergevoel en beperkt

FiguRette
FiguFat Solution is een meervoudige
afslanker voor iedereen die meer wil
dan alleen een maatje minder. Bij
steeds meer mannen en vrouwen staat
namelijk ook het verbeteren van het
ﬁguur centraal.
FiguFat Solution helpt je daarom niet
alleen kilo’s te beheersen, maar heeft
ook een positieve invloed op de omvang van je ﬁguur.
De plantaardige ingrediënten ondersteunen immers overal in je lichaam
de extra verbranding van overtollige
vetten. Dus ook op je buik, boven-

ONDERSTEUNT DE

VETVERBRANDING

FiguFat Solution
FiguClean is een reinigingskuur die je
lichaam voorbereidt om af te slanken.
Door het schoon houden van je lichaam ondersteun je namelijk de
vetstofwisseling. Zo geeft FiguClean
al een eerste aanzet tot een hogere
vetverbranding.
Dit vloeibare concentraat is samengesteld uit de extracten van 13 speciﬁeke planten die de inwendige reiniging van je lichaam ondersteunen.
Deze natuurlijke ingrediënten zijn
zuiverend, reinigend voor de darmen
en goed voor de vochthuishouding.

ZUIVEREND

FiguClean

je trek in zoete en hartige tussendoortjes. Dit helpt je om een afslankkuur, ook tijdens emotioneel moeilijke
momenten, goed vol te kunnen houden. Daarenboven is dit “het product
bij uitstek” om na het lijnen goed op
gewicht te kunnen blijven.
De zuigtabletjes zitten in een handige
dispenser die gemakkelijk in je tas of
broekzak past.
Je neemt FiguRette altijd en overal
mee naar toe en je kunt de zuigtabletjes onopvallend innemen.

www.pieceofcake.be

Actief afslanken
met ActiSvelte

“voor iedere
afslankwens”

EETLUSTBEHEERSING
benen en heupen. Daardoor zie je
in de spiegel een strakkere buik en
slankere benen.
De natuurlijke ingrediënten ondersteunen de vetverbranding, pakken de
vetopslag aan en geven meer energie.
Bovendien helpen ze je in een goede
gemoedstoestand te blijven tijdens
het lijnen.
FiguFat Solution is dan ook een afslanker, waarvan je de invloed niet
alleen op de weegschaal, maar ook in
de spiegel ziet.

ONDERSTEUNT DE

VETVERBRANDING

Daarnaast ondersteunt FiguClean de
algehele lichaamreiniging.
FiguClean draagt bij tot een schoner
lichaam. Dit heeft een gunstige invloed op het proces van vetverbranding.
Dit helpt je om tijdens het reinigen
van je lichaam reeds overtollige kilo’s
aan te pakken. Bovendien maak je met
FiguClean je lichaam ‘afslankklaar’ als
je van plan bent om intensief door te
gaan met lijnen.

ZUIVEREND

De nieuwe
aanpak
om af te
slanken
en slank
te blijven!

Voedingssupplementen worden niet als substituut voor een gevarieerde voeding gebruikt.
Niet geschikt voor kinderen. Een evenwichtige voeding bevat voldoende vitamines.
V.U.: ActiSvelte, Vlaschaard 2, 4529 PR-Eede - 04/2007 - -www.actisvelte.com

✔ Vermindert het
hongergevoel

Actief afslanken
met ActiSvelte

✔ Beperkt de trek
in zoete en hartige
tussendoortjes
✔ Je steun, net dan als de
verleiding te groot wordt.

Eenvoudig en actief afslanken met
het complete afslankprogramma
van ActiSvelte
Iedere dag een pil of capsule nemen en je valt vanzelf af? Bijna iedereen heeft inmiddels wel ondervonden dat dit
een fabeltje is. Afslanken is vooral actief bezig zijn met je eigen lichaam. Dat betekent meer bewegen en kiezen voor

FiguRette

verantwoorde maaltijden. Met de nieuwe range producten van ActiSvelte kun je het afslankproces echter heel goed
ondersteunen. Met één product dat past bij jouw afslankwens. Of gecombineerd voor een zeer uitgebreide ondersteuning van je lijnpoging. Door alle drie de ActiSvelte producten slim in te zetten, kun je het afslankproces op ieder
moment bijsturen. Zo ziet de gecombineerde ActiSvelte kuur er uit:

✔ Verhoogt de
vetverbranding

Startfase

✔ Pakt de vetopslag
op buik, heupen en
bovenbenen aan
✔ Voorziet in de nodige
energie om door te zetten.

FiguFat

✔ Ondersteunt de
lichaamsreiniging
✔ Stimuleert de
vetstofwisseling
✔ Activeert een gezonde
stofwisseling.

FiguClean

Solution

Je start met het ‘afslankklaar’
maken van je lichaam. In deze
startfase gebruik je gedurende
vijf dagen FiguClean. Dit ondersteunt de inwendige reiniging
van je lichaam en stimuleert
je stofwisseling. Tijdens deze
startfase wordt een eerste aanzet gegeven tot het aanpakken
van overtollige kilo’s. Vanaf de
startfase gebruik je FiguRette
om de eetlust te beperken. Zo
helpen deze zuigtabletjes je om
alvast in een goed afslankritme
te komen en te blijven.

Afslankfase
Je gebruikt FiguClean in combinatie met FiguFat Solution.
In deze afslankfase wordt de
vetverbranding extra ondersteunt en de vetopslag, ook op
je buik, bovenbenen en heupen
aangepakt. Als de FiguClean
reinigingskuur klaar is, blijf je
FiguFat Solution gebruiken totdat je je streefdoel bereikt hebt.
Het is verstandig om zo nu en
dan een paar dagen FiguClean
te gebruiken om de stofwisseling te blijven stimuleren. In
deze afslankfase is FiguRette
het hulpmiddel bij uitstek om
je hongergevoel te verminderen
en om je trek in zoete en hartige
tussendoortjes te beperken.

Beheersfase
Als je je streefdoel bereikt hebt,
dan kun je met 3 producten
van ActiSvelte actief op gewicht
blijven. Heb je een feestje of een
dineetje? Dan gebruik je een
paar dagen er voor en er na
FiguClean om je stofwisseling
en vetverbranding extra te
ondersteunen. Tijdens vakanties en periodes dat je minder
goed op je eten let, gebruik je
FiguFat Solution om de vetopname en vetopslag aan te pakken. Desgewenst kun je dan
FiguFat Solution gebruiken in
combinatie
met
FiguClean.
FiguRette is tijdens deze beheersfase een belangrijk hulpmiddel voor je. Deze zuigtabletjes helpen je altijd en overal om
je hongergevoel te verminderen en je lekkere trek in tussendoortjes te beperken.

