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VitaTaste®
DE NATUURLIJKE MANIER OM DE
OPNAME VAN SUIKER TE VOORKOMEN
VitaTaste® is een natuurlijk voedingssupplement dat voorkomt dat suiker en
bewerkte koolhydraten door het lichaam worden opgenomen. Je kunt nu met
mate genieten van voedingsmiddelen en drankjes waar suiker in zit, zonder dat
alle koolhydraten gelijk op je heupen terechtkomen. Neem het gewoon in
voordat je gaat eten. VitaTaste® zit ook vol antioxidanten, die het lichaam van
binnenuit reinigen en beschermen tegen vrije radicalen en helpen met de
afvoer van vet en toxines. Al deze voordelen zitten in één kleine capsule!

PHILOSOPHY OF REGENERATION®
VitaTaste® is gebaseerd op de Philosophy of Regeneration® en vormt een
aanvulling op een gezond, evenwichtig en voedzaam eetpatroon. VitaTaste®
bevat selecte natuurlijke ingrediënten die voorkomen dat suiker en bewerkte
koolhydraten worden geabsorbeerd en bovendien krachtige antioxidanten
leveren om het lichaam te voeden, reinigen en gezond te houden.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN
GYMNEMA

Een plant die bekend staat om zijn "suikerblokkerende" eigenschappen en tijdens
de spijsvertering de opname van suiker vermindert. Wanneer gymnemazuur zich
in de intestinale receptoren nestelt, worden glucose en bewerkte koolhydraten
effectief buitengehouden.

COIX-FRUIT

De tropische plant vormt een rijke bron van antioxidanten die cellen beschermen
tegen de schadelijke effecten van vrije radicalen. Uit onderzoeken is gebleken dat
de vezels in coix-fruit ervoor kunnen zorgen dat het lichaam minder vet en
cholesterol absorbeert.
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VOORDELEN
• remt de opname van suiker
en bewerkte koolhydraten
• helpt je op gezonde wijze afvallen
• vol beschermende antioxidanten
die het lichaam reinigen
• gemaakt van natuurlijke
ingrediënten

LOTUSWORTEL

Een geweldige bron van voedingsvezels, die de vertering van koolhydraten
vertraagt. Lotuswortel bevat ook veel essentiële vitaminen en mineralen.

VEELGESTELDE VRAGEN
V: Hoe werkt VitaTaste®?
A: Sommige van de moleculen in de formule van VitaTaste® lijken op de
moleculen van glucose. Deze moleculen vullen de receptoren op de buitenste
lagen van de darmen, waardoor de absorptie van de suiker-/koolhydraatmoleculen
tijdelijk wordt geblokkeerd. Deze moleculen vullen de receptoren op de buitenste
lagen van de darmen, waardoor de absorptie van de suiker-/koolhydraatmoleculen
tijdelijk wordt geblokkeerd.
V: Hoe voorkomt VitaTaste® dat ik aankom?
A: In het kort: Door te voorkomen dat suikers en bewerkte koolhydraten door de
darmwanden worden opgenomen, worden deze niet in de vorm van vet opgeslagen.
Voor de beste resultaten en een gezond gewicht, moet je VitaTaste® combineren
met een evenwichtige voeding en regelmatig sporten. Eet niet te veel koolhydraten.

AANBEVELING
Neem 5 minuten voor je maaltijd 1 capsule. Combineer VitaTaste® voor de beste
resultaten met een evenwichtige voeding en sport regelmatig. Open de capsule
niet om de inhoud op je tong te doen. Dit vermindert de effectiviteit.
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