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Zaraz pomyślisz: „Nie wierzę!“ Możemy to 
zrozumieć. Do 10 kg mniej tkanki tłuszczowej 
i dodatkowo brak efektu jojo? I dla nas było to 
niewiarygodne. Kurację przetestowaliśmy na so-

bie i poznaliśmy wiele osób, które w ciągu trzech 

tygodni osiągnęły znakomite rezultaty. Na tych 

stronach prezentujemy ich doświadczenia oraz 

wszystkie istotne informacje na temat skuteczne-

go programu odchudzania na bazie homeopatii.

Proszę jednak pamiętać, że nie wszystko można 

wyrazić słowami. Spadek masy ciała u osób, które 

zastosowały kurację jest bardzo imponujący. 

Jednak historii, które za nimi stoją, nie da się 

opowiedzieć w kilku zdaniach. Bowiem kuracja 

przyspieszająca metabolizm to raczej coś więcej, 

niż tylko program redukcji masy ciała – to sposób 

życia, który oznacza energię i pewność siebie. Jak 

twierdzi Sabrina, trenerka fi tnessu z naszych his-

torii sukcesu: „Tej kuracji nie da się opisać– trzeba 

ją samemu zastosować.“

W tym kontekście życzymy wielu
sukcesów i wszystkiego najlepszego
na „lżejszej“ drodze życia.

DO 10 KILO W
CIĄGU 21 DNI?
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To kuracja regulująca przemianę materii w
celu utrzymania doskonałej formy fizycznej
i zdrowia.

1. TEORIA WAGI GENETYCZNEJ
(SETPOINT)
Znacie to też? Czy pomimo tygodniowych gło-

dówek i wysiłkowi fizycznemu wasza waga nie 

uległa zmianie? Często wydaje się, jak gdyby do 

naszego organizmu przypisana była stała waga 

ciała. Nawet jeśli czasem uda się zrzucić kilka 

kilogramów, przy najdrobniejszych grzeszkach 

wracamy do wagi wyjściowej.

Być może tego nie wiecie, ale to co poznaliście, 

ogólnie określa się teorią wagi genetycznej. We-

dług tej teorii, do naszego organizmu przypisana 

jest stała, wyznaczona waga ciała , która wraz z 

upływem czasu ulega jedynie bardzo powolnym 

wahaniom: waga genetyczna. Ogólnie można 

powiedzieć, że waga genetyczna rośnie wraz z 

wiekiem i w efekcie im starsi jesteśmy, tym więks-

ze mamy problemy z redukcją masy ciała.

Badania wykazały, że po utracie wagi automa-

tycznie występuje niewielkie zużycie energii i 

zwiększone uczucie głodu: następuje niekontro-

lowany przyrost masy ciała. Przyczyna: organizm 

chce bezwarunkowo wrócić do wagi genetycznej. 

Wynikiem jest niepożądany efekt jojo. 21-dniowa 

kuracja przyspieszająca metabolizm jest w stanie 

na nowo ustawić wagę genetyczną. To oznacza: 

kuracja dokonuje resetu i następuje przeprogra-

mowanie organizmu.

2. SKĄD POMYSŁ NA KURACJĘ?
Warunkiem przeprogramowania jest zmiana kodu 

źródłowego. Ten w przypadku wagi genetycznej 

znajduje się w podwzgórzu, położonym w między-

mózgowiu. Podwzgórze odpowiada za regulację 

przemiany materii i wysyła sygnały do organizmu 

dotyczące wielkości pokładów tłuszczu i ilości 

wykorzystywanej energii.

U wielu osób występują zaburzenia czynności 

podwzgórza: brak ruchu, niewłaściwy sposób 

odżywiania lub nierozsądne diety i głodówki - oto 

lista częstych przyczyn tego stanu rzeczy. 

Zgodnie z teorią wagi genetycznej kuracja przy-

spieszająca metabolizm przywraca podwzgórzu 

naturalny stan: zaprogramowana waga spada do 

poziomu, który zapewnia organizmowi zdrowie i 

jest przez niego pożądany.

3. KURACJA PRZYSPIESZAJĄCA
METABOLIZM KONTRA DIETA HCG:
GLOBULKI ZAMIAST HORMONÓW
Zasada polegająca na przeprogramowaniu 

podwzgórza w celu redukcji wagi jest znana 

od lat pięćdziesiątych. Dieta HCG polega na 

tym, że do organizmu człowieka aplikowane 

są hormony w formie iniekcji, których zada-

niem jest stymulacja i aktywacja podwzgórza. 

Chodzi tu przy tym o hormony ciążowe HCG, 

które odpowiadają za podtrzymanie ciąży 

i ochronę płodu. Praktyka ta jest jednak 

kwestionowana przez lekarzy, a z 21-dniową 

kuracją przyspieszającą metabolizm łaczy ją 

tylko wspólna zasada.

Jeśli więc natkniecie się Panstwo w internecie 
lub czasopismach na ostrzeżenia lekarzy prze 
dietą HCG, nie wolno jej mylić z naszą kuracją!

W przypadku kuracji przyspieszającej metabo-

lizm podwzgórze otrzymuje jedynie informacje 

z hormonów za pomocą globulek homeopaty-

cznych. Globulka zawiera substancję aktywną 

w stanie tak rozcieńczonym, że wykrycie jej 

jest niemożliwe. Jednakże informacje zostają 

zachowane. To oznacza: stymulacja podwz-

górza odbywa się formalnie bez wzrostu pozi-

omu hormonów.

Globulki mogą się okazać pomocne podczas 

21-dniowej kuracji przy tłumieniu uczucia 

głodu i zwiększaniu tempa przemiany materii. 

Gwarantujemy zwrot pieniędzy w przypadku 

niepowodzenia!

4. A Z JAKIEGO POWODU WITAMINY,
MINERAŁY I MIKROELEMENTY?
Po prostu: w celu dostarczenia organizmowi 

podczas trwania kuracji wszystkich niezbędnych 

substancji odżywczych. Liczne badania medyczne 

potwierdzają znaczenie mikroelementów – nie-

zależnie od tego, czy kuracja jest stosowana, czy 

nie. Obecnie wskutek między innymi technologii 

genetycznej, procesu rafinacji oraz stosowa-

nia pestycydów traconych jest wiele ważnych 

składników odżywczych. Mikroelementy dbają o 

wyrównanie tych niedoborów. Pomagają orga-

nizmowi zachować zdrowie i wspomagają kurację 

przyspieszającą metabolizm.

5. DLA KOGO KURACJA NIE JEST
ODPOWIEDNIA?
Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby z 

pewnymi schorzeniami (osoby chorujące przewle-

kle, np. na cukrzycę, lub przyjmujące leki  muszą 
wcześniej omówić z lekarzem plany ewentu-
alnego stosowania kuracji przyspieszającej 
metabolizm!)

CZYM JEST 21-DNIOWA 
KURACJA PRZYSPIESZA-
JĄCA METABOLIZM?
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„Moja waga już
mnie nigdy
nie dogoni!“
Eileen, ekspedientka z Alfeld (Leine): 
utrata 17 kg, garderoba w mniejszym

rozmiarze i brak cellulitu.
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„Odkąd jestem lżejsza, sport sprawia mi znacz-
nie większą radość. Teraz nie ma dla mnie nic 
piękniejszego, niż rundka joggingu z rodziną 
na łonie natury. Także mój pies Carlos cieszy 
się z większej aktywności swojej pani. Jeszcze 

kilka miesięcy temu wszystko wyglądało inaczej: 

problemy z wagą pojawiły się 12 lat temu, po uro-

dzeniu mojej córki Marii. Tak naprawdę nigdy nie 

byłam gruba, ale od dłuższego czasu nie czułam 

się swobodnie; 82 kg przy wzroście 1,76 m –przy 

takiej wadze brakowało mi odwagi wejść pod 

prysznic w fi tness klubie. Wszystko co wypróbo-

wałam w walce z nadwagą albo nie funkcjonowało 

albo prowadziło do efektu jojo.

Wówczas mąż namówił mnie na kurację przy-

spieszającą metabolizm: to najlepsze, co dotąd 

spotkało mnie w życiu. Zastosowałam dwie kurac-

je pod rząd, osiągając łączny spadek wagi 17 kg. 

Na tym nie koniec: dzięki zmianie nawyków żywie-

niowych i wysiłkowi fi zycznemu cellulit zniknął – i 

to całkowicie. Skóra nabrała elastyczności.

Na początku kuracji odczuwałam niewielkie 

bóle głowy, ale one szybko ustąpiły, a ich miejsce 

zajeło uczucie szczęścia po tym, jak dostrzegłam 

skuteczność kuracji. Zresztą w tym czasie nigdy 

nie głodowałam, ponieważ warzywa i sałaty są 

dozwolone w dużych ilościach – można się nimi 

najeść do syta.

Jednak najwspanialszy efekt nie był związany 

z utratą wagi: sądzę, że zaczęłam promienieć, 

stałam się bardziej aktywna. Mam poczucie, że 

moje życie jest lepsze i piękniejsze.“

W KOŃCU ZNOWU
BIKINI ZAMIAST
KOSTIUMU
KĄPIELOWEGO! Wygląd skóry Eileen uległ

wyraźnej poprawie.

Wygląd skóry Eileen uległ

wyraźnej poprawie.

Wygląd skóry Eileen uległ



JAKICH PRODUKTÓW 
UŻYWAĆ PODCZAS
KURACJI?

GLOBULKI 
HCG

PREPARAT
BIAŁKOWY BEZ 
ASPARTAMU

MSM

OPC

WITAMINY,
MINERAŁY
I MIKRO-
ELEMENTY KWASY

TŁUSZCZOWE 
OMEGA 3

Dlaczego w ogóle witaminy, minerały i zioła? 
Wielu ekspertów jest zdania, że suplemen-
tacja naturalnymi składnikami pokarmowymi 
odgrywa coraz większą rolę. Takie czynniki, jak 

złe nawyki żywieniowe, technologia genetyczna i 

masowy chów zwierząt, powodują niedostateczną 

podaż witamin, kwasów tłuszczowych, pierwiast-

ków śladowych i minerałów do organizmu. Ponadto 

pestycydy, środki owadobójcze, przedwczesne 

zbiory i długi czas transportu wpływają na obniże-

nie zawartości składników odżywczych w owocach 

i warzywach. Przy dużym stresie w pracy lub 

zmianie sposobu odżywiania – jak ma to przykłado-

wo miejsce podczas 21-dniowej kuracji przyspies-

zającej metabolizm – wielu ekspertów od spraw 

żywienia zaleca spożywanie mikroelementów.  

Globulki HCG:  nie znajdują się w 

zestawie ASAP, dystrybucją globulek 

homeopatycznych zajmuje się nasza 

partnerska apteka. Napady wilczego 

głodu są często związane ze stre-

sem, negatywnymi emocjami a także 

dolegliwościami fizycznymi. Globulki 

homeopatyczne mogą skutecznie ni-

welować nagłe uczucie głodu. Globułki 

wspomagają redukcje nagromadzonego 

tluszczu i uwalniają zbedną zgromad-

zoną w nich energię. Ponadto uważa 

się, że odpowiadają one za pobudzanie 

podwzgórza stanowiącego ośrodek 

przemiany materii.

Preparat białkowy bez aspartamu: Do budowy 

masy mięśniowej i zmiany sposobu odżywania 

podczas stosowania kuracji mogą być niezbędne 

proteiny. Preparat białkowy bez aspartamu jest 

często stosowany w napojach proteinowych i 

spożywany wraz z wodą. Jest wolny od słodzików. 

Nasze preparaty białkowe są wolne od manipulacji 

genetycznych i nadają się zwłaszcza dla wegetari-

an/wegan.

OPC/antyoksydanty: OPC to 

substancje roślinne, stanowią 

one główny składnik tego 

produktu. Skrót OPC oznacza 

proantocyjanidyny oligomery-

czne. W synergii z substancjami, 

takimi jak ekstrakt z pestek 

winogron i kory piniowej, może 

pozytywnie oddziaływać na 

ludzki organizm w różnorod-

ny sposób. Część ekspertów 

potwierdza skuteczność OPC 

między innymi w walce z 

chorobami układu sercowo-nac-

zyniowego, miażdżycą tętnic, 

zawałem serca, udarami, rakiem 

jelita grubego7 i demencją8. Pr-

zyjmowanie OPC pozwala także 

uzyskać efekt kosmetyczny - na 

przykład odmłodzenie skóry. 

Szerokie spektrum działania 

tego produktu efektywnie uzu-

pełnia witamina C.

Witaminy, minerały i mikro-

elementy:  wraz z produktem 

organizm otrzymuje maksimum 

składników odżywczych. Mies-

zanka dostarcza organizmowi 

niezbędnych witamin, specjal-

nych minerałów oraz esencjo-

nalnych substancji balastowych. 

Zawiera także różne gatunki 

owoców, zioła i szereg innych 

produktów w formie sproszko-

wanej. Dzięki temu produkt w 

dużej mierze pokrywa dzienne 

zapotrzebowanie na składniki 

odżywcze.

MSM: metylosiarczan metanu (MSM) to 

organiczny związek siarki występujący w 

naturze w roślinach jak i u kręgowców. 

Może zapobiegać niedoborowi siarki 

w pożywieniu. Siarka jest niezbędna w 

organizmie między innymi w procesie 

produkcji kolagenu. To ważne białko jest 

głównym składnikiem skóry, włosów, 

kości i zębów i działa także wspomagająco 

na produkcję insuliny.

Kwasy tłuszczowe omega 3: nienasycone kwasy 

tłuszczowe to ważny składnik naszego pożywienia. 

Zawarty w oleju z ryb jest znany z dobroczynnego 

wpływu na serce i ostrość wzroku.

Z tego względu produkt ten stanowi niezbędny 

element zbilansowanej diety. Mimo szerokiego 

spektrum działania kwasy omega 3 rzadko goszczą 

na naszych talerzach. Produkt zawiera także cenne 

witaminy D i E.
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„Kuracja mi pomogła –
teraz ja pomagam innym.“
Altan, właściciel klubów z Troisdorf:
8 kg mniej, przekonany co do skuteczności,

pomaga teraz tysiącom członków klubów

21-DNIOWA KURACJA ODCHUDZAJĄCA I OCZYSZCZAJĄCA



„Jako właściciel trzech klubów fi tness ciągle 
myślę o tym, jak udoskonalić ofertę dla naszych 
członków: co jeszcze się może znaleźć w naszej 
ofercie, czego nie ma gdzie indziej? Informacje 

o 21-dniowej kuracji przyspieszającej metabolizm 

uzyskałem od przyjaciela. Początkowo odnosiłem 

się do niej bardzo sceptycznie, również ze wzglę-

du na koncepcję marketingową opartą na zasadzie 

rekomendacji Z drugiej strony powiedziałem so-

bie: to, że za nią stoi również interes ekonomiczny 

nie oznacza, że produkt musi być zły. W zespole 

przeanalizowaliśmy kurację pod kątem dostępnej 

wiedzy z zakresu odżywiania. Nasz wniosek był na 

wskroś pozytywny – przy kuracji homeopatycznej 

nie ma żadnych skutków ubocznych.

Ponieważ obecnie mam lekką nadwagę (mniej 

treningów, większa wygoda i dobre jedzenie 

zrobiły swoje), wypróbowałem kurację na własnej 

osobie. Wynik po trzech tygodniach: spadek wagi 

o 8 kg. Odczuwam wzrost energii, jestem zdrows-

zy i mam lepszą kondycję.

Kiedy po długich dniach pracy wracałem do domu, 

marzyłem po prostu o świętym spokoju. Teraz 

czuję powiew świeżej energii – co ma także pozy-

tywny wpływ na całą rodzinę.

Jednocześnie wprowadziłem kurację do jednego z 

moich klubów fi tness – następne czekają na swoją 

kolej. Uzyskujemy fantastyczne sygnały i infor-

macje o osiąganych wynikach – członkowie byli 

oczarowani. Oferujemy również imprezy i semi-

naria dotyczące kuracji. Tak więc moje 21 dni jest 

dla wielu ludzi wielkim zwycięstwem – to piękne 

uczucie.“

Zdjęcia „po“ mówią same za siebie.

Zdjęcia „po“ mówią same za siebie.

NASI CZŁONKOWIE
MELDUJĄ FANTASTYC-
ZNE  / WSPANIAŁE
REZULTATY.



Imię   Nazwisko

Nr tel. komór.

Data rozpoczęcia  1. spotkanie  1. spotkanie  Zakończenie
kuracji  podczas kuracji  podczas kuracji  kuracji 
 (data rozpoczęcia + 9 dni) (data rozpoczęcia + 16 dni)

NAZWISKO KONSULTANTA

TERMINY

START
Zdecydowaliście się na kurację przyspieszającą metabolizm?

Gratulacje! Prosimy umówić się z konsultantem.

Będzie on nadzorował przebieg kuracji i dokona zamówienia zestawu

ASAP wraz z niezbędnymi składnikami odżywczymi.

Prosimy zmierzyć obwód ciała i koniecznie wykonać zdjęcie „przed“.

1. SPOTKANIE
Po około 9 dniach odbędzie się ponowne spotkanie z konsultantem.

W jego gestii pozostaje między innymi zamówienie nowych produktów.

2. SPOTKANIE
Na koniec drugiego tygodnia zostaje wyznaczone kolejne spotkanie.

Konsultant omówi przebieg fazy stabilizacji i utrwalania.

CEL:
IDEALNA FIGURA

JESTEŚMY DLA
WAS WSPARCIEM
NA DRODZE DO
OSIĄGNIĘCIA PEŁNEJ 
ŚWIADOMOŚCI
ŻYCIA ORAZ WIĘKSZEJ 
WITALNOŚCI!
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JAKI PRZEBIEG
MA KURACJA?

1.
DNI ROZPUSTY

(2 DNI)
Od tego zaczyna się kuracja – je się wszystko na co ma się ochotę!

Brzmi dziwnie? Jest to niezbędne do pobudzenia przemiany materii.

2.
KURACJA PRZYSPIESZAJĄCA

METABOLIZM
(21 DNI)

Tylko 21 dni! Należy się stosować do naszego planu żywieniowego.

Nie jest to zbyt trudne, bo niektóre produkty można

spożywać w nieograniczonych ilościach.

Globulki wpływają na ograniczanie napadów wilczego głodu. 

3.
STABILIZACJA

(21 DNI)
Zapewnienie podstawowej podaży mikroelementów!

W tym czasie następuje powolne wychodzenie organizmu z diety.

Obowiązuje jeszcze kilka zasad, jednak nie są one już tak rygorystyczne. 

Można nawet pozwolić sobie na lampkę wina.

4.
UTRWALENIE
(6 MIESIĘCY)

Udało się!

Aby utrzymać długotrwałe efekty kuracji, należy podczas

tej fazy dokładnie obserwować swój organizm.

Należy zadbać o prawidłową podaż witamin,

minerałów i mikroelementów!
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Pierwsze dwa dni kuracji są z reguły określane 
jako dni ładowania. My jednak zdecydowaliśmy 
się na określenie „dni rozpusty“, gdyż lepiej od-
daje to ich istotę. W ciągu tych dwóch dni wszys-

tko jest dozwolone. Można a nawet trzeba jeść tak 

dużo, jak to tylko jest możliwe. Najlepiej produkty 

bardzo zdrowe i bogate w węglowodany (np. 

makaron, awokado, ryż lub łosoś) – można sobie 

także pozwolić na pizzę, burgera lub coś słodkie-

go. Celem na te dwa dni jest aktywacja przemiany 

materii i maksymalne podkręcenie jej tempa.

Poza tym dni rozpusty mogą byc czymś w rodzaju 

pożegnania na kolejne trzy tygodnie: powiedzcie 

„adieu“ starym nawykom żywieniowym i roz-

pocznijcie swoją osobistą przygodę z „kuracją 

przyspieszającą metabolizm“! Nasza rada: w obu 

tych dniach jeszcze raz wykonajcie sobie zdjęcie 

„przed“. Bowiem od tego momentu Wasze ciało 

zacznie się zmieniać dzień po dniu: stanie się sz-

czuplejsze, cera ulegnie poprawie a twarz będzie 

wyglądać promiennie przez cały dzień.

FAZA 1:
DNI ROZPUSTY
(CZAS TRWANIA: 2 DNI)

Już w trakcie tej fazy przyjmowane są wszystkie 

mikroelementy (patrz faza 2) i globulki: Rano, 
w południe i wieczorem zawsze przed jedze-
niem oraz przed snem należy przyjmować po 5 
globulek (4 x 5 kulek na dzień). Globułki należy 

pozostawić do rozpuszczenia pod językiem lub na 

podniebieniu. Prosimy pamiętać o tym, aby ws-

trzymać sie około 20-30 minut z myciem zębów, 

piciem kawy oraz spożyciem posiłków. 



FAZA 2:
KURACJA 21-DNIOWA
(CZAS TRWANIA: 21 DNI)

W tym momencie rozpoczyna się właściwa 
kuracja przyspieszająca metabolizm. Ale bez 
obaw: w tym czasie nie trzeba się głodzić! 
Należy się jedynie trzymać planu odżywiania i 
absolutnie unikać innych produktów żywnoś-
ciowych: odkryjecie, jak można być sytym i 
zadowolonym bez tłustych potraw.

Sukces 21-dniowej kuracji zapewnia także stoso-

wanie globulek: kulki eliminują silne napady wilc-

zego głodu i pozwalają na łagodne przechodzenie 

kuracji. W związku z tym i podczas tej fazy należy 

przyjmować po 5 globulek rano, w południe, wiec-

zorem i przed snem i - podobnie jak ma to miejsce 

w czasie dni rozpusty - prosimy pamiętać o zacho-

waniu wystarczającego odstępu czasowego przed 

myciem zębów, piciem kawy lub posiłkiem.

W czasie trwania tej fazy należy zgodnie z har-

monogramem spożywać także mikroelementy, 

które pokrywają zapotrzebowanie organizmu na 

wszystkie ważne składniki. W pierwszych dniach 

mogą pojawić się bóle głowy – nie jest to niczym 

nadzwyczajnym, ponieważ organizm przechodzi 

intensywny proces regeneracji. W takiej sytuacji 

należy pić duże ilości wody lub herbaty i oddawać 

się relaksowi.

W ramach jednego posiłku należy spożywać tylko 

jeden rodzaj białka oraz jeden gatunek owoców. 

Każdego dnia przyjmować mikroelementy i globulki.

RANO
 20-30 minut przed posiłkiem 5 globulek

 2 miarki białka bez aspartamu - w razie potrzeby

 2 miarki „Daily“

 wymieszać w shakerze z ok. 0,5 l wody

 1 fi liżanka czarnej kawy (maks. 1 łyżeczka mleka)

 4 x MSM, 1 x OmeGold, 2 x Proanthenols

PRZED POŁUDNIEM
 Tylko w razie konieczności: 

 2 małe niesłodkie owoce

W POŁUDNIE
 20-30 minut przed posiłkiem 5 globulek

 120-200 g mięsa/ryby* (waga odnosi się

 do postaci pieczonej/gotowanej)

 duża ilość warzyw lub sałat

 wyszczególnionych na liście

PO POŁUDNIU
 Tylko w razie konieczności: 

 2 małe niesłodkie owoce

WIECZOREM
 20-30 minut przed posiłkiem 5 globulek

 120-200 g mięsa/ryby* (waga odnosi się

 do postaci pieczonej/gotowanej)

 duża ilość warzyw lub sałat

 wyszczególnionych na liście

 4 x MSM, 1 x OmeGold

 krótko przed snem 5 globulek

ABSOLUTNIE UNIKAĆ!
 tłuszczu, oleju, masła (unikać tłustych kremów)

 węglowodanów, np. makaronu, pieczywa,

 ryżu, ziemniaków

 cukru, słodzików

 alkoholu

 mleka (jeśli jest absolutnie niezbędne, dodać

 do kawy odrobinę mleka odtłuszczonego)

OGÓLNE ZESTAWIENIE:
SPOŻYWANIE PRODUKTÓW

Daily +
białko (w razie
potrzeby)

Rano każdorazowo
2 miarki 

4 sztuki 2 sztuki 1 sztuka 5 sztuki 

MSM Proanthenols
(100)

OmeGold globulki

W południe • • • • 5 sztuki 

Wieczorem • 4 sztuki • 1 sztuka 5 sztuki 

Przed snem • • • • 5 sztuki 

Spożywanie produktów podczas fazy 2 (kuracja przyspieszająca metabolizm)

* W przypadku wegetarian/wegan pokrywają

oni swoje zapotrzebowanie na białko z

alternatywnych źródeł.

 tłuszczu, oleju, masła (unikać tłustych kremów)

Przed 21 dniami...

Po 21 dniach: te same spodenki, ale mimo 

tego zdjęcie wygląda jakoś lepiej :)

Po 21 dniach: te same spodenki, ale mimo 

tego zdjęcie wygląda jakoś lepiej :)

Po 21 dniach: te same spodenki, ale mimo 
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PRODUKTY 
SPOŻYWCZE
DOZWOLONE
W FAZIE 2

 MIĘSO (BIAŁKO)
 Chude i dobrej jakości: filety, steki, tatar,

 pieczeń wołowa, pierś z kurczaka, cielęcina,

 chudy kotlet wieprzowy, pierś i sznycel z indyka

 RYBY I OWOCE MORZA (BIAŁKO)
 dorada, szczupak, halibut, flądra, sola, dorsz,

 okoń, tuńczyk w sosie własnym, krewetki,

 małże, kalmary, homary i kraby

 WARZYWA
 Kalafiory, brokuły, pieczarki, cykoria, kapusta

 pekińska, jarmuż, kapusta biała, kapusta

 czerwona, kapusta włoska, koper, cebula

 zielona, sałata, sałata lodowa, rukola, boćwina,

 papryka, por/szczypiorek, rzodkiewka,

 brukselki, ogórek, kapusta kiszona, szparagi,

 pomidory, szpinak, seler, cebula i cukinia 

 (niedozwolone: awokado, rośliny
 strączkowe, ziemniaki i marchew)

 OWOCE
 Jabłka (kwaśne), pomarańcze, grejpfruty,

 truskawki, jeżyny, granaty, borówki, porzeczki

 czerwone, mandarynki, mango, nektarynki,

 marakuja, śliwki, borówka brusznica i agrest 

 (niedozwolone słodkie owoce, takie jak
 banany, winogrona lub ananas)

 PRZYPRAWY
 Sól kamienna (sól himalajska), pieprz, gorczyca

 w proszku, czosnek, bazylia, natka pietruszki,

 tymianek, majeranek itd., ocet/ocet balsamiczny,

 ocet jabłkowy, musztarda dijon (bez cukru),

 bulion warzywny bez tłuszczu, imbir, chrzan

 (bez cukru), sos sojowy, sos sambal olek,

 tabasco, wasabi, cynamon, sok z cytryny i

 stewia do słodzenia

 NAPOJE
 Woda niegazowana (min. 3-4 l/dzień),

 czarna kawa (maks. 1 łyżeczka mleka na

 filiżankę) i herbata (czarna, zielona, mate,

 herbatki ziołowe niearomatyzowane)

 PRZEKĄSKI
 Pieczywo chrupkie (maks. 1/dzień),

 paluszki grissini (maks. 2/dzień)



82,5 kg przed kuracją...

... i 69,8 kg po fazie stabilizacji

Nie poznajecie siebie? To dobrze. Jeśli jednak 
efekty nie są całkiem zadowalające, można 
ponownie powtórzyć fazę 2 – tylko nie więcej 
niż raz. Bowiem po powtórzeniu organizm 
potrzebuje przerwy trwającej przynajmniej 
dwa miesiące.

Proszę pozostać przez dwa kolejne dni przy pro-

duktach z fazy diety w celu powolnego przestawie-

nia się odżywiania i stopniowo zwiększać ilość kalo-

rii do zdrowego i normalnego poziomu. W dalszym 

ciągu przyjmować witaminy, minerały i mikroele-

menty, jedynie zrezygnować z globulek. Po tych obu 

dniach organizm osiąga nową wagę genetyczną: 

to waga, na którą organizm się ustawił i do której 

automatycznie dąży. Z tego względu po odbyciu 

21-dniowej kuracji najprawdopodobniej nie pojawi 

się efekt jojo. Proszę także pamiętać o utrzymaniu w 

tej fazie wagi genetycznej. Zalecamy dalsze przyj-

mowanie składników odżywczych w celu utrwalenia 

lub optymalizacji efektu. Proszę omówić tę kwestię 

z konsultantem. Dobra wiadomość: Znajdujecie 

się u celu podróży. I już teraz możecie świętować 

sukces lampką czerwonego wina. Jednak nadal 

należy unikać większych ilości alkoholu – jednak na 

łyk można sobie pozwolić.

FAZA 3:
STABILIZACJA
(CZAS TRWANIA: 21 DNI)

ABSOLUTNIE UNIKAĆ!
 wszelkich produktów zawierających mąkę

 (chleb, ciasto, ciastka itd.)

 cukru

 przetworzonej żywności

 (gotowych produktów)

 ziemniaków, ryżu, makaronu

Ważna wskazówka: ponieważ pomyślnie za-

kończyliście kurację, możecie zmienić zamówienie 

ASAP na zestaw „Maintain & Protect 100“.

Daily +
białko (w razie 
potrzeby)

Rano każdorazowo
2 miarki 

2 sztuki 1 sztuka

Proanthenols
(100)

OmeGold
(w razie
potrzeby)

W południe • • •

Wieczorem • • 1 sztuka

PROPOZYCJE
SPOŻYWANIE PRODUKTÓW

Spożywanie produktów podczas fazy 3 (stabilizacja)
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TVM-Plus

Rano 3 sztuki 2 sztuki 1 sztuka

Proanthenols
(100)

OmeGold
(w razie
potrzeby)

W południe • • •

Wieczorem   3 sztuki • 1 sztuka

PROPOZYCJE
SPOŻYWANIE PRODUKTÓW

Spożywanie produktów podczas fazy 4 (utrwalanie)

FAZA 4:
UTRWALENIE
(CZAS TRWANIA:
6 MIESIĘCY)

Można teraz stopniowo spożywać coraz więcej 
posiłków. Najlepiej zacząć od różnych rodzajów 
owoców. Należy jednak uważnie obserwować or-
ganizm: Czy po niektórych produktach spożywc-
zych szybciej się tyje? Czy są może inne, które 
można spożywać w nieograniczonych ilościach? 

Proszę w dalszym ciągu próbować kierować się 

nową wagą genetyczną! Spożywać mikroelemen-

ty TVM i Proanthenols 100 (zestaw: Everyday 

Wellbeing). Nasza rada: co zrobicie z niepotrzebną 

odzieżą? Tak, to wiemy. Rozstanie z ulubioną garde-

Stosownie do tego zmiany 

zamówienia ASAP należy 

dokonać do daty podanej na 

formularzu zamówienia, albo 

dzwoniąc na bezpłatną infolinię 

0800-1 0 13 201 lub faksem na 

numer 0044-480 2246 21 za 

pomocą formularza zamówie-

nia, i wybrać zestaw Everyday 

Wellbeing. Dokonuje się tego 

jednorazowo. Następnie zestaw 

będzie raz na miesiąc dostarcza-

ny przez ASAP aż do zmiany lub 

anulowania zamówienia.

robą jest nieuniknione. Po tym jak uczyniliście dla 

siebie tak wiele dobrego, nie bądźcie teraz ego-

istami. Zróbcie coś dobrego dla innych i przekażcie 

odzież na cele charytatywne.

Ważna wskazówka: istnieje przykładowo 

możliwość zmiany zamówienia ASAP na zestaw 

„Everyday Wellbeing“. Dostawy mikroele-

mentów będą realizowane automatycznie raz w 

miesiącu. Odwołanie zamówienia jest możliwe 

w dowolnej chwili.
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„Nie da się opisać
kuracji przyspieszającej 
metabolizm – trzeba ją 
samemu zastosować.“
Sabrina, trenerka fitnessu z Siegburga:
6 kg mniej, jest w lepszej formie fizycznej i ma mniejsze

problemy związane z przewlekłą chorobą stawów
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A co się tyczy mojej wagi: również w tym aspek-

cie osiągnęłam wyznaczony cel – spadek o 5 kg. 

Odczuwam przypływ energii i siły fi zycznej. Gdy 

więc od czasu kuracji podczas tańca skaczę wyżej, 

moją historię opowiadam przez ruch: stałam się 

nie tylko lżejsza – zaczęłam także wieść beztro-

skie życie.“

OBSZERNA GARDEROBA
JEST TERAZ PASSÉ.

„Taniec to moje życie! Poprzez taniec mogę 
mówić o sprawach i opowiadać historie, 
których nie da się wyrazić słowami. Ponieważ 
zawsze lubiłam ruch, przed kuracją byłam 
zadowolona ze swojej fi gury. Jednakże chci-
ałam osiągnąć smuklejszą sylwetkę – stąd moja 
decyzja o rozpoczęciu kuracji.

Jednak to, co wydarzyło się w ciągu 21 dni, pr-

zeszło moje oczekiwania: gdy miałam siedem lat, 

chorowałam na reumatyzm. Ostatnio moje ramię 

było miesiącami boleśnie opuchnięte. Wszystkie-

go próbowałam, nawet akupunktury – bez rezul-

tatu. Kuracja przyspieszająca metabolizm spow-

odowała całkowite ustąpienie stanu zapalnego. 

Mogę to sobie wyjaśnić tylko usunięciem

toksyn z organizmu.
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Trudno uwierzyć, że trzy tygodnie wcześniej 
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Trudno uwierzyć, że trzy tygodnie wcześniej 

Trudno uwierzyć, że trzy tygodnie wcześniej 

Trudno uwierzyć, że trzy tygodnie wcześniej 

Trudno uwierzyć, że trzy tygodnie wcześniej 

miałam problemy z zapięciem jeansów.

miałam problemy z zapięciem jeansów.

miałam problemy z zapięciem jeansów.

miałam problemy z zapięciem jeansów.

miałam problemy z zapięciem jeansów.
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Trudno uwierzyć, że trzy tygodnie wcześniej 
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Trudno uwierzyć, że trzy tygodnie wcześniej 

Trudno uwierzyć, że trzy tygodnie wcześniej 

miałam problemy z zapięciem jeansów.

Trudno uwierzyć, że trzy tygodnie wcześniej 



Tydzień 7

Po dwóch
dniach rozpusty

kg

Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Dzień 6

TABELA KONTROLI SYLWETKI/
TABELA WAGI

kg

Dzień 9Dzień 8Dzień 7 Dzień 10 Dzień 11 Dzień 12 Dzień 13 Dzień 14

kg

Dzień 17Dzień 16Dzień 15 Dzień 18 Dzień 19 Dzień 20 Dzień 21

W fazie stabilizacji

kg

Tydzień 1

Tydzień 9Tydzień 8

kg

Tydzień 2

Tydzień 10

Tydzień 3

Tydzień 11

Tydzień 4

Tydzień 12

Tydzień 5

Tydzień 13

Tydzień 6

Tydzień 14

Idealna waga Wzrost Wiek
Po dwóch
dniach rozpusty

Brzuch

Po 7 dniach Po 14 dniach Po 21 dniach Ubytek w cm

Pośladki

Udo lewe

Udo prawe

TABELA WYMIARÓW 

W RAZIE POTRZEBY 
ZMIERZYĆ SIĘ W KLUBIE

Po dwóch
dniach rozpusty

Tkanka
tłuszczowa
w %

Po 7 dniach Po 14 dniach Po 21 dniach

Tkanka
tłuszczowa 
w kg

Udział wody 
w %

Udział mięśni 
w %
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A WASZA HISTORIA?

Przedtem
Przedtem

Wklejcie zdjęcie

Potem

Wklejcie zdjęcie

1.  2.

3.  4.

Historie sukcesu to pokazują – każdy opisał swoją własną pasjonującą historię 

Proszę umieścić w tym miejscu własną opinię na temat kuracji.

MOJE CELE

MOJA HISTORIA

W JEDNYM ZDANIU
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Ważniejsza niż utrata wagi jest zmiana nawy-
ków żywieniowych w trakcie kuracji. Jak poka-
zuje doświadczenie, większość ludzi po zakońc-
zeniu kuracji zachowuje świadomy styl życia. 
To warunek ustawienia wagi genetycznej na wiele 

lat w „zdrowym punkcie“. Witaminy, minerały i 

mikroelementy to ważny element wpływający na 

długotrwały efekt. Nasze istotne zalecenie: aby 

zapewnić długotrwały efekt, po zakończeniu ku-

racji należy nadal spożywać specjalne suplementy 

diety. Przełoży się to na większy komfort życia 

przez długi czas.

 

RADA
Jeśli chcecie wyjaśnić swoim przyjaciołom lub 

znajomym swoje metody (być może szybko 

zainteresują ich Wasze sukcesy), chętnie służymy 

wsparciem. Prosimy o podanie naszych danych 

kontaktowych. Zapewniamy procentową re-

kompensatę za polecenie/rekomendację.

Wielu uczestników naszej kuracji osiąga 

dzięki temu regularne, znaczące

dochody dodatkowe. Proszę

skontaktować się w tej

sprawie z konsultantem.

WASZE ZAMÓWIENIE!
CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO 
PÓŹNIEJ?

Czy złożyliście u konsultanta zamówienie na 
zestaw ASAP? Dotrze on w najbliższych dni-
ach bez kosztów wysyłki (dostawa ASAP jest 
korzystniejsza w porównaniu z pojedynczym 
zamówieniem).  Dostawa produktów będzie się 

odbywać raz na miesiąc aż do wycofania zamówie-

nia. Stąd ważne są ścisłe uzgodnienia z konsultan-

tem. A to dlatego, że w czasie czterech faz kuracji 

zmienia się spektrum produktów. Zapewniamy, że 

wysłany zestaw będzie zgodny z życzeniem. Na 

dowodzie dostawy zestawów znajduje się adno-

tacja, do kiedy możliwa jest zmiana zamówienia. 

Proszę koniecznie zanotować tę datę!

 

WSKAZÓWKA
Zlecenie ASAP można w dowolnym momencie 
zakończyć lub zmienić. Nie ma ono charak-
teru abonamentu ani nie jest umową na czas 
nieokreślony! Satysfakcja gwarantowana albo 
zwrot pieniędzy w ciągu 30 dni! To znaczy: w 
przypadku braku satysfakcji gwarantujemy 
zwrot pieniędzy. Bezpłatny numer telefonu 

Lifeplus 00800-121-1984.

REKOMENDACJE
Złożenie zamówienia to zaproszenie do udziału 

w systemie rekomendacji Lifeplus. Oznacza to 

premie za skuteczne rekomendacje. Zaintereso-

wanych prosimy o kontakt z konsultantem.

LITERATURA

Ryzyko braku
witamin
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Od człowieka
do człowieka
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To co w rybach
jest najlepsze 
Dr. med. Frank Liebke
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