Végre teljesül egy százéves álom
Az új termék nagyon jellemz en és abszolút kifejez en nevét a látható szépség, a view, illetve a beauty
szavakból kapta.
Jóléti társadalmunk legjellemz bb és legkellemetlenebb tünete a túlsúly. Nagyon sok embernek okoz
komoly gondot, állandó kedélyállapot zavart, kisebbségi érzést, de ami ennél sokkal veszélyesebb, igen
súlyos betegségek okozója. Természetes, hogy a következmények sajnos egyre gyakrabban
visszafordíthatatlan problémához vezetnek.
Ismert tény az is, hogy élelmiszereink tápértéke csak az utóbbi tíz évben 80%-kal csökkent.
Lényegében a magunkhoz vett táplálék ilyen jelent s része többnyire káros vegyi anyag. A maradék 20%
az, ami valóban egészséges tápérték. A szervezet nem kapja meg a szükséges alapvet tápértéket sem!
Jelezve a hiányát folyamatosan éhségérzetet generál. Újra és újra éhesek vagyunk, újra és újra esszük a
tápérték nélküli vegyi anyagokat, újra és újra mérgezzük magunkat. Nem csoda, inkább természetes és
egyenes következmény az egészségromlás és az elhízás. Ez semmilyen szinten nem oldható meg több
mozgással, hiszen a mozgáshoz még több valódi energiára, tápértékre lenne szükség.
A legtöbben sok diétát végig próbáltak, amivel tényegében tovább csökkentik a valódi tápérték bevitelt.
Ez komoly veszélyeket rejt magában. A szervezet azonban sokkal okosabb, mint hogy így át lehessen
venni, illetve felel sségteljesebb, mint a fogyasztószer gyártó cégek. Hiszen az alapvet életfunkciók
ellátása - légzés, vérkeringés, stb. - is tápértéket igényel. Tehát amint a szervezet újra tápértéket kap,
azonnal raktározni kezd, nehogy egy következ fogyókúra jöjjön. Ezért azonnal visszahízunk. Ez a jojó
effektus.
A mai fogyókúrák két f jellemz je: egészségtelen és rövid siker után még nagyobb túlsúlyhoz vezetnek ez a jojóhatás.
Mától azonban ez már csak történelem, ez a múlt. Ez a gond most végleg és ugyanakkor abszolút
egészségesen megoldódott. A természetb l az évezredes tudás és biológusok évtizedes kutatási
eredményei alapján a WellStar cég egy olyan egyedülálló hatóanyag- kombinációt dolgozott ki, amely
ebben az összeállításban és min ségben konkurencia nélküli. Az új termék a:

WellStar Viewty
Ez a legújabb tudományos kutatások szerint egy biztos, maradandó súlycsökkentést garantál.
Problémás zónák:
Az egyszer súlycsökkenés jojóhatás nélkül is komoly siker, de csak részben boldogít. További látványos
problémát okoz a narancsb r, zsírpárnák vagy az úgynevezett „lovaglónadrág". A WellStar Viewty
fogyasztók tapasztalatai a gyakorlatban is igazolják, hogy zsíranyagcseréjük gyorsan megjavul, és így
hamar felszívódik, majd elt nik a narancsb r és a zsírpárna is.
Speciális összetétele és a jobb vérellátás miatt jobb tápanyagellátást, valamint az elhalt sejtek elszállítása
egy fiatalabb b rt és ránc-csökkenést idéznek el anélkül, hogy az izom mennyisége csökkenne.

