1/11/2018

Fito Spray

4 akciós csomag maradt!

Az áru tanusítvánnyal és
felhasználásra vonatkozó
jóváhagyással rendelkezik

9900FT

Standard ár 19800Ft

AZ AKCIÓ VÉGÉIG MARADT MÉG

Standard
összetevők
Az árut szakértők
tesztelték és hagyták jóvá
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Mindössze 1 permet is
megszabadítja az éhségérzettől és
visszaadja a karcsú alakot!

Hatásos
és gyors eredmény

Kimerítő diéta és súlyos megterhelés nélkül csökkenti a súlyt
Elősegíti a felesleges folyadék kiürítését a szervezetből
Lebontja a zsírokat

A világsztárok fogyásának titka

L-Karitint
tartalmaz!

most Magyarországon kivételes áron!

ZSÍRT
ÉGET

GÁTOLJA A ZSÍR
FELHALMOZÓDÁSÁT

LASSÍTJA
AZ ÖREGEDÉS
FOLYAMATÁT

Zöld kávé

Garcínia kivonat

Goji bogyók

A hathatós antioxidáns, azaz a
klorogénsav és a kis koffeindózis
egyedülálló kölcsönhatása zsírégető
hatást gyakorol, csökkenti az étvágyat és
a vér koleszterinszintjét, a szervezetből
kiüríti a toxikus anyagokat és a felesleges
folyadékot

A kivonat hidroxi-citromsav tartalma
gátolja a szénhidrátfeleslegek zsírrá
alakulását, gyorsítja a zsírlerakódások
lebontását és elnyomja az édességek utáni
vágyat

Olyan aktív összetevőket tartalmaznak
bőségesen (poliszacharidok,fitoszterinek,
vitaminok és ásványok), amik gyorsítják a
zsírlerakódások energiává alakulását,
csillapítják az étvágyat,védik a szívet és
az ereket, és javítják az immunrendszert

AZ IMMUNRENDSZER
ERŐSÍTÉSE

KIŰRÍTI A
TOXIKUS
ANYAGOKAT

FRISSÍTI
A LÉGZÉST

Mangó és acai kivonat

Citromsav

Mentol és menta

A mangó és az acai bogyók glikozidjei és
flavonoidjai gátolják a zsírfeleslegek
lerakódását, védik a sejthártyát, erősítik
az immunrendszert

Aktiválja az anyagcserét, javítja az
emésztést és gyorsítja a toxikus anyagok
kiürítését

A mentol és a menta terpenoidjai frissítik
a légzést, javítják a méregtelenítést,
gyorsítják a zsírlebontást

100%-os pénz-visszafizetési garancia
http://hu.fitospraypro.com/?c=hu
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abban az esetben,ha az áru a gyártó hibájából nem felel meg a közölt minőségi mutatóknak.

100%-os
fogyási
hatás

Похудение: ДО и ПОСЛЕ(примеры со всех уголков мира)

Az áru a EK területén
kapott minősítést Légzés
frissítése és fogyás egy
pillanat alatt!

-5 kg

5 nap alatt

Minket ajánlanak

KI AKAROM PRÓBÁLNI

Cosmopolitan

Cosmopolitan

Women’s Health

Cosmopolitan

Cosmopolitan

július 2016

július 2016

augusztus 2016

szeptember 2016

október 2016

Eredmények a fogyasztó spray egy hónapon át való alkalmazása után
A FÁK és Európa minden országában több mint 1 millió nő használja a termékeinket
, ismerkedjen meg azokkal, akik már lefogytak a Fito Spray termékkel

21 kg

Lenka, 23 éves:

19 kg

Eva, 30 éves:

12 кг

Iva, 52 éves:

Kiváló módszer a felesleges kilók

Egy hét alatt 5 kgot fogytam,

Már második hónapja használom

leadására nehéz gyakorlatok

majd háromhét alatt leadtam még

a sprayt. Könnyűszerrel két

nélkül. Eredményeim – 21 kg 1

14et. Most kitűnő formában

méretet fogytam. Nagyszerűen

hónap alatt. El vagyok

vagyok, könnyedén és gyorsan.

érzem magam. Frissebben lélegzem

ragadtatva, és mindenkinek

Mindenkinek ajánlom!

és a tónusom most már mindig

http://hu.fitospraypro.com/?c=hu
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ajánlom, aki gyorsan és könnyedén

velem van!

vissza akarja nyerni az alakját.

Próbálja ki ön is!
Igazán könnyűvé vált a túlsúllyal való közdelem! A Fito Sprayt
fogyasztó sprayt már sok nő próbálta ki és ajánlja. Az eredmény sem
várat sokat magára!

Próbálja ki ön is! Igazán könnyűvé vált a túlsúllyal való közdelem! A Fito Spray fogyasztó
sprayt már sok nő próbálta ki és ajánlja. Az eredmény sem várat sokat magára!
A Fito Spray fogyasztó spray – gyors eredmény kellemes kivitelben! Kifinomult ízt és
aromát kölcsönöznek a frissítőnek a természetes összetevők, tompítják az éhségérzetet
és elősegítik a többletsúly különösebb erőfeszítés nélkül való csökkentését. Az LKarnitin elégeti a zsírlerakódásokat még akkor is, ha ön az irodában vagy a gépkocsija
kormánya mögött ül.
Étkezés után mindössze egy nyomás és a többletsúly búcsút int önnek!

A termék be van vizsgálva, és minden nemzetközi szabványnak megfelel. A
hatásosságot klinikai kutatások és azok visszajelzései bizonyítják, akik már elérték
a kívánt eredményt a Fito Spray szájüreg frissítővel.

Óvakodjon a hamisítványoktól.
Csak minősített Fito Sprayt terméket vásároljon. A Fito Sprayt fogyasztószer
minden eredeti csomagolása egyedi kóddal van ellátva.

A dietetikusok ajánlják
A túlsúllyal való küzdelem a mindennapi halaszthatatlan dolgokkal való küzdelem gyors
tempójában és az ülő életmód „fogságában” aktuálisabb, mint valaha. A rendszeres
túlevés, a helytelen kalória- és káros termék fogyasztás rossz felhasználása az egyik fő
akadály az egészségért és a jó alakért folytatott küzdelemben.
Étvágyuk csökkentése és a lefogyás nem könnyű feladat azok számára, akik a modern
világban élnek. Ezért a tudósok egyedülálló módszert dolgoztak ki a fogyást segítő
anyagoknak a szervezetbe való bevitelére. A diétás szájspray rögtön két
kulcskövetelménynek felel meg – a felhasználás kényelmes és a hatóanyagok gyorsan
jutnak be a szervezetbe.
СA szájüreg nyálkahártyája gazdag a felszínén található véredényekben. Ezért az aeroszol
hatóanyagai rögtön a spray alkalmazása után felszívódnak a vérbe. Ettől a pillanattól
kezdve hatni kezdenek, a véráramlás évén elterjednek a szervezetben, eljutnak a májba, a
zsírraktárba és a sejthártyán lévő receptorokkal egyesülnek. Eredményképpen az aeroszol
minden dózisa az egész szervezetre hat. Az ilyen szer használata kényelmes és hatékony.
Radu B.
Az orvostudományok doktora, NII Táplálkozásügyi klinika.

http://hu.fitospraypro.com/?c=hu
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Akció! Ajándék iPhone

Gratulálunk
a nyertesnek!

Minden hónapban egy új Apple iPhonet sorsolunk ki!

Lenka

Vásárolj Fito Sprayt, és vegyél részt az értékes ajándékok

23 éves

sorsolásán!

Nem káros?

Alkalmazási módszer

A Fito Sprayt fogyasztó sprayt csak természetes
összetevőkből áll, nem tartalmaz színezőanyagot,
szintetikus aromát és GMO terméket. A termék be
lett vizsgálva és nincs ellenjavallat.

Permetezzük a szájüregbe az adagolót egyszer
vagy kétszer megnyomva. Csak a szükséges
mértékben használjuk. Lehetséges üledékképződés,
ami nem befolyásolja a termék minőségét.

Honnan ismerhető fel a hamisítvány?

Mennyi a termék szállítási ideje?

AZ EU, a ÁK és Oroszország területén a Fito
Sprayt fogyasztó sprayt egyetlen hivatalos
szállítója a mi társaságunk, és a megrendelést a
weboldalunkon lehet feladni.

47 nap a megrendelés feladásától számítva

Hogyan lehet megrendelni a Fito Sprayt?

Töltse ki a lentebb található megrendelő

Várja meg a kezelő

A Fito Sprayt tartalmazó küldeményt

űrlapot

hívását

fizesse átvételkor a postán vagy a futárnál

Garantált
eredmény

-50% Csak ma!

Tanúsított
termék

Exkluzív
technológia

Ország
Magyarország

Teljes név

http://hu.fitospraypro.com/?c=hu

Hajnalka Fruzsina
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9900 FT
MAI ÁR

19800 FT
STANDARD ÁR

Az utóbbi egy óra alatt rendelt
csomagok száma: 68 db.

Az Ön telefonszáma

MEGRENDELÉS

Például, +36 12345678

Ár: 9900 Ft

A legtöbb megrendelés (2419) 2017.október
30én volt

Több mint 100 000 eladás november
Az akció időtartama október 3 – november 2
A termék tanúsítvánnyal rendelkezik, az összetétel, a felhasználási mód és utasítások a csomagoláson vannak feltüntetve.
A fizetés átvételkor történik (fizetés utánvéttel).
BERNADATTE LTD, Av Ricardo J. Alfaro, Panama International
Privacy Policy | Report
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