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A WELLNESS 4 PILLÉRE 
1 PROGRAM, AMI MEGVÁLTOZTATJA AZ ÉLETED
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NÖVÉNYI  
FEHÉRJE SHAKE  
(CSOKOLÁDÉ ÉS VANÍLIA)
ÉPÍTS IZMOT. ÉPÍTS MAGABIZTOSSÁGOT 
A csokoládés és vaníliás ízben kapható BodyMelt 
növényi fehérje shaket úgy állítottuk össze, hogy 
a támogassa a szervezetet a színtiszta izomtömeg 
kialakításában. A “Felépítés” pillér részeként fontos 
részét képezi forradalmian új, 4 pillérből álló, teljes 
wellness programunknak. 

ÉPÍTS SZÍNTISZTA IZMOT 
A BodyMelt növényi fehérje shake-ek biztosítják 
azt az erőteljes, tiszta növényi fehérjét, amelyre 
ahhoz van szükséged, hogy a változást gyorsan 
megtapasztalhasd. Minden adag 20 gramm 
fehérjét tartalmaz. Használd a program előírásainak 
megfelelően, hogy bármit le tudj győzni.

ELŐNYÖK:
• Hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez  

és fenntartásához.
• Tápanyagot és rostot tartalmazó  

szuper-élelmiszer
• Remek íz

MESTERSÉGES 
ADALÉKOKTÓL 

MENTES

TEJTERMÉK 
MENTES

SZÓJA 
MENTES

GLUTÉN 
MENTES

TERMÉSZETES

CSUPA JÓ DOLOG VAN BENNE
Borsófehérje 
Természetesen vegán, magas fehérje- és 
vastartalom.

Barna-rizs 
Amino savakban gazdag és ideális 
fehérjekeveréknek.

Chia-mag

ÖSSZETEVŐK:
Fehérjekeverék: borsófehérje, barna-rizs fehérje, Chia-
mag, tejszínalapanyag (akác), magas olajsavtartalmú 
napraforgóolaj, rizsdextrin, rizskorpa (kivonat), eritrit, 
kakaó kivonat, természetes aromák (akác, tengeri só, 
sztevia, guargumi).

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS 
Adj egy mérőkanálnyit vízhez, vagy növényi 
alapú tejhez. Add hozzá kedvenc gyümölcseidet, 
vagy zöldségeidet, vagy nézd meg a BodyMelt 
programfüzetben található ízletes turmixreceptjeinket.

Csatlakozz a BodyMelt Total Wellness Programhoz, hogy 
megkaphass minden támogatást, amire szükséged van.

Az egyéni eredmények eltérőek lehetnek. Kérünk, konzultálj egészségügyi szakemberrel, mielőtt elkezded a programot.
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BODYMELT 
DETOX
A TERMÉSZET ‘ÚJRAINDÍTÁS’ GOMBJA 
A BodyMelt Detox prémium összetevőket 
tartalmaz. A “Méregtelenítés” pillér részeként, 
rendkívül fontos elemét képezi forradalmian új, 4 
pilléres, teljes wellness programunknak, amely segít 
Neked a legjobbat kihozni magadból.

TÁPLÁL ÉS ÚJRAINDÍT 
Növényi összetevők keverékéből áll. Erre a 
újraindításra van szükséged!

ELŐNYÖK
• Rostokban gazdag

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS 
Vegyél be legfeljebb két kapszulát,  2-3 dl vízzel, 
lefekvés előtt! A BodyMelt Teljes Wellness 
Programjához való csatlakozással, az összes szükséges 
támogatást megkaphatod.

CSUPA JÓ DOLOG VAN BENNE
Spirulina 
Fehérjében gazdag.

Aloe Vera 
Vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag.

Gyömbér 
A természet egyensúlyt teremtő gyógynövénye.

Édesköménymag 
Vitaminokban gazdag.

ÖSSZETEVŐK: 

Spirulina por (egész növény), Chlorella (egész növény és 
tört sejtek), Cascara Sagrada (kéreg), Aloe Vera kivonat 
(levél), Gyömbér kivonat (gyökér), Senna kivonat (levél), 
Vörös szil (kéreg), édesgyökér kivonat deglycyrrhizinált 
(gyökér), Borsmenta por (levél), Pitypang por (gyökér), 
Édeskömény kivonat (mag), Fokhagyma por (gumó), 
Cayenne por (gyümölcs), Áfonya gyümölcs (kivonat), 
Fekete bors (gyümölcs), Vegán kapszula (hidroxipropil-
metilcellulóz), Rizs rost.

VEGÁNGMO 
MENTES

GLUTÉN 
MENTES

Az egyéni eredmények eltérőek lehetnek. Kérünk, konzultálj egészségügyi szakemberrel, mielőtt elkezded a programot.

Csatlakozz a BodyMelt Total Wellness Programhoz, hogy 
megkaphass minden támogatást, amire szükséged van.
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TÁ
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MICRO BIO
SZUPER-ÉLELMISZEREK A SZUPER  
KÖZÉRZETÉRT 
A BodyMelt Micro Bio úgy lett összeállítva, 
hogy létfontosságú tápanyagokkal lásson el, 
és látható, érezhető, hosszú távú változásokat 
eredményezzen. A “Táplálás” pillér részeként, 
ez létfontosságú részét képezi forradalmian új 4 
pillérből álló, teljes wellness programunknak.

AZ EGÉSZSÉG A BELEKBEN KEZDŐDIK 
Ez a hihetetlen táplálékkiegészítő 100 MILLIÁRD 
CFU/g Bacillus coangulans probiotikumtörzset, 
valamint természetes gyógynövénykeveréket 
tartalmaz.

ELŐNYÖK
• Természetes összetevők

CSUPA JÓ DOLOG VAN BENNE
Jeruzsálemi articsóka 
 C-vitamin, vas, inulin.

Bacillus coangulans 
100 milliárd CFU/g.

Ördögnyelv (konjac gyökér) kivonat 
Rostforrás.

Citrus Pectin 
Rostban gazdag.

ÖSSZETEVŐK: 

Inulin keverék (jeruzsálemi articsóka kivonat), citrus 
pektin cellulóz, glükomannán (Konjac gyökér kivonat), 
Bacillus Coagulans (100 milliárd CFU/g), vegán kapszula 
(hidroxipropil metilcellulóz), rizs rost.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS 
Vegyél be két kapszulát reggel, 2-3 dl vízzel!

VEGÁNGMO 
MENTES

GLUTÉN 
MENTES

Az egyéni eredmények eltérőek lehetnek. Kérünk, konzultálj egészségügyi szakemberrel, mielőtt elkezded a programot.

Csatlakozz a BodyMelt Total Wellness Programhoz, hogy 
megkaphass minden támogatást, amire szükséged van.
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BODYMELT 
GREENS 
SUPERFOOD 
BLEND
TÁPLÁL, ENERGETIZÁL ÉS ERŐSÍTI A 
TERMÉSZETES IMMUNITÁST
A BodyMelt Greens Superfood Blend-et állítottuk 
össze, hogy tiszta és természetes összetevőivel 
úgy tápláljon és energizáljon, hogy túlszárnyald 
wellness céljaidat. A “Táplálás” pillér részeként, 
ez létfontosságú részét képezi forradalmian új, 4 
pillérből álló, teljes wellness programunknak. 

EGY JOBB ÉLET ÜZEMANYAGA 
Még sosem tapasztaltad meg így a tápanyagok 
bevitelét. A BodyMelt Greens Superfood Blend 
rostok, emésztőenzimek és antioxidánsok teljes 
értékű keveréke,
amelyet úgy alkottak meg, hogy egyszerre táplálja 
és energizálja a szervezetet. Vasat és C -vitamint 
biztosít, hogy hozzájáruljon az immunrendszer 
normál működéséhez, valamint a fáradtság és a 
kimerültség csökkentéséhez.

ELŐNYÖK
• Egész nap táplál és energizál.
• C-vitamint biztosít a normál energiatermelő 

anyagcsere támogatásához.
• A vas hozzájárul a normál energiatermelő 

anyagcseréhez, az immunrendszer 
működéséhez és a kognitív funkciókhoz.  
A vas a szervezet normál oxigénszállításához 
is hozzájárul.

CSUPA JÓ DOLOG VAN BENNE
Búza, lucerna és árpafű 
Tele vitaminokkal és antioxidánsokkal.

Spenót 
Vitamin K, A, C, B2, és folát.

Spirulina 
Tiamin, Riboflavin, Niacin, Réz, Vas, Magnézium.

Chlorella 
Magas fehérjetartalmú alga, tele vitaminokkal, 
ásványi anyagokkal és Omega-3 zsírsavakkal.

ÖSSZETEVŐK: 

Citrom és lime természetes aromák, búzafű, lucerna fű, 
árpafű, spenót, spirulina, chlorella, brokkoli, kelkáposzta, 
yerba mate kivonat, matcha zöld tea, maca, sárgarépa, 
cékla, csipkebogyó, ananász, lenmagpor, almapektin 
rost, FOS cikóriagyökérből, celluláz, stevia levél kivonat, 
citromsav, borsmenta levél kivonat.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS 

Keverj el egy mérőkanálnyi port 1-1,5 dl vízben! A jobb 
eredmények érdekében, akár add hozzá a BodyMelt 
növényi fehérje shake-hez.
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MESTERSÉGES 
ADALÉKANYAGOKTÓL 

MENTES

TEJTERMÉK 
MENTES

SZÓJA 
MENTES

GLUTÉN 
MENTES

TERMÉSZETES

Az egyéni eredmények eltérőek lehetnek. Kérünk, konzultálj egészségügyi szakemberrel, mielőtt elkezded a programot.

Csatlakozz a BodyMelt Total Wellness Programhoz, hogy 
megkaphass minden támogatást, amire szükséged van.
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BODYMELT 
BURN
GYORSÍTSD FEL A VÁLTOZÁST
A BodyMelt Burn-t úgy alakítottuk ki és terveztük 
meg, hogy a tested folyamatosan túlórázzon az 
átalakulási folyamatod érdekében. A forradalmi 
4 pilléres wellness programunk egyetlen, ámde 
létfontosságú “felgyorsító” eleme, az egyik 
leghatékonyabb lépés a látható változások 
elősegítésére!

 

NAPONTA EGYSZER AZ EGÉSZ NAP TARTÓ 
EREDMÉNYEKÉRT
A jótékony összetevőkben bővelkedő BodyMelt 
Burn természetes összetevőket tartalmaz 

ELŐNYÖK
• Szuper-élelmiszer formula
• Tele antioxidánsokkal és enzimekkel
• Természetes összetevők

CSUPA JÓ DOLOG VAN BENNE
Zöld kávébab kivonat 
Természetes koffein és klorogénsavak.

Rózsagyökér 
Hagyományos gyógynövény.

Fekete bors gyümölcskivonat 
A fekete bors szárított terméséből.

ÖSSZETEVŐK:
Zöld kávébab kivonat (50% klorogénsav), Zöld kávébab 
kivonat (természetes koffein), Rózsagyökér kivonat (3% 
Rosavin, 1% Salidroside), Citrus Aurantium gyümölcs 
kivonat (50% p-szinefrin), Fekete bors gyümölcs 
kivonat (95% piperin), Vegán kapszula (Hydroxypropyl 
Methylcellulose) Rizs rost.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS
Vegyél be egy kapszulát 2-3 dl vízzel, egy órával a 
reggeli étkezés után!

VEGÁNGMO 
MENTES

GLUTÉN 
MENTES

FE
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Az egyéni eredmények eltérőek lehetnek. Kérünk, konzultálj egészségügyi szakemberrel, mielőtt elkezded a programot.

Csatlakozz a BodyMelt Total Wellness Programhoz, hogy 
megkaphass minden támogatást, amire szükséged van.


