WYGLĄDAJ LEPIEJ, CZUJ SIĘ LEPIEJ.
OD ŚRODKA I NA ZEWNĄTRZ.
Nadmiar cukru powoduje
spustoszenia w Twoim
organizmie.
Obecnie cukier znajduje się prawie we
wszystkim, co jemy. W samych Stanach
Zjednoczonych zużycie cukru zwiększyło się
o 20% od 2003 roku. Ten zaobserwowany
wzrost spożycia cukru wraz z brakiem
aktywności fizycznej doprowadził do
ogólnoświatowej epidemii otyłości i wielu
związanych z nią schorzeń.
W momencie, kiedy spożywamy zbyt
dużo cukru, organizm przechowuje jego
nadmiar w wątrobie i mięśniach, gdzie
jest przekształcany w tłuszcz. Otyłość
może prowadzić do niskiego poziomu
energii, zaburzeń równowagi hormonalnej,
obniżenia funkcji poznawczych i problemów
związanych z sercem. W skrócie nadmiar
cukru spustasza organizm i wpływa na
obniżenie jakości życia.

KORZYŚCI
ZDROWOTNE
SRQ :
™

Wpływa na
metabolizm cukrów
i węglowodanów
Zwiększa
poziom energii
Wspiera
zdrowe procesy
starzenia
Zawiera
przeciwutleniacze
Wspiera zdrowe
reakcje na
stany zapalne

Wspomaga utrzymanie
prawidłowego
poziomu cukru
Wspiera procesy
poznawcze
Korzystnie wpływa
na zdrowie wątroby
Wzmacnia układ
odpornościowy

ZDROWY POZIOM CUKRU
WE KRWI WPŁYWA NA:
• Prawidłowe nawodnienie organizmu
• Dobry wzrok
• Zmniejszenie odczucia głodu
i wydłużenie okresu odczucia sytości
• Prawidłowe krążenie krwi i funkcje
nerwowe (stóp i dłoni)
• Zdrowy wygląd skóry
• Przyśpieszenie procesu regeneracji

WSPIERAJ CENTRA ENERGETYCZNE
KOMÓREK — MITOCHONDRIA.

Mitochondria

Składniki zawarte w SRQ wspomagają pracę
mitochondriów i pomagają im w wydajnym spalaniu
cukrów prostych, aby pomóc produkować więcej
energii i zapobiec przekształcaniu cukru w tłuszcz.

WPŁYWA NA
METABOLIZM CUKRÓW
SRQ™ został opracowany przez Japoński
Instytut Biochemii Stosowanej, aby
wspomóc spalanie cukrów na poziomie
komórkowym. SRQ™ zmniejsza szkodliwe
oddziałanie cukru poprzez wiązanie go
z prostymi węglowodanami, zanim dotrą
one do krwiobiegu oraz zatrzymuje jego
wchłanianie. Sprzyja to zmniejszeniu
magazynowania tłuszczu w organizmie
i pozwala każdej komórce pracować
wydajniej, poprawiając zdrowie
i funkcjonowanie niemal każdego systemu
w organizmie.
Dzięki SRQ™ nie tylko będziesz wyglądać
i czuć się wspaniale, ale co najważniejsze
Twój organizm będzie funkcjonował
efektywniej.

WĘGLOWODANY ZŁOŻONE

CUKRY PROSTE

DOBRE

ZŁE

Złożone węglowodany, takie jak te

Proste węglowodany zawierają

występujące w pełnych ziarnach,

rafinowane cukry, które są

owocach, warzywach oraz roślinach

bezpośrednio powiązane z otyłością.

strączkowych, są ważną częścią diety

Te „niedobre” węglowodany są

i dostarczają wielu niezbędnych

najczęściej spotykane w wypiekach

składników odżywczych. Są bogatym

takich jak ciasta i ciasteczka,

źródłem błonnika, który wymaga

płatkach śniadaniowych, słodzonych

dłuższego trawienia

napojach gazowanych i sztucznych

i pomaga odczuwać dłużej sytość.

syropach.

Pomagają one również regulować
skoki poziomu cukru we krwi,
dzięki czemu są zdrową opcją dla
utrzymania prawidłowej wagi ciała
i kontrolowania poziomu cukru

Słodycze
i desery

we krwi.

Produkty
pełnoziarniste

Otręby
zbożowe

Zielone
warzywa

Słodzone
płatki
śniadaniowe

Słodzone
napoje

Białe
pieczywo

Świeże
owoce

UTRATA WAGI. ZWIĘKSZONA ENERGIA I KONCENTRACJA. EFEKT PRZECIWSTARZENIOWY.
Od pierwszego dnia przyjmowania SRQ

Nie zmieniłem niczego w moim życiu,

zauważyłam, że mam więcej energii i czuję się

z wyjątkiem codziennego zażywania

lepiej. Zażywam go przed posiłkami i wiem,

SRQ, straciłem 5 kilogramów w ciągu

że chronię mój organizm przez niekorzystnym

ostatnich 3 miesięcy. Jest to dla mnie

działaniem złych węglowodanów i cukrów.

niesamowite, czuję się świetnie i mam

Od kiedy odkryłam SRQ, straciłam kilka

więcej pewności siebie.

kilogramów i jestem bardzo zadowolona,
wiedząc, że moje zdrowie jest wspierane.
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INFORMACJE KONTAKTOWE:

