
Кава для схуднення – обіцянки та відгуки

      

Багато хто з нас мріють скинути зайву вагу, не відмовляючи собі в задоволенні вживати
звичну й улюблену їжу або напої. Шанувальники кави тепер цілком можуть дозволити
собі таке задоволення, завдяки появі на ринку спеціального кави для схуднення.
Перевернемо банку кави для схуднення – що ж обіцяють нам виробники цього
чудо-напою?

Виявляється, кава для схуднення сприяє утилізації надлишків жиру, зберігаючи при
цьому обсяг м’язової маси. Таку каву не може використовуватися в якості проносного або
сечогінного засобу, проте з його допомогою ви можете втратити до п’яти кілограм
протягом місяця. Можливо, вас ця цифра не вражає, але дієтологи вважають, що більш
стрімке схуднення викликає стрес всього організму і не рекомендують поспішати в цьому
питанні.

Читаємо далі … Кава для схуднення має всі тонізуючим якостями звичайної кави і
дозволяє знижувати апетит. Як пише рекламна брошура, якщо замість звично «перекусу»
ви вип’єте чашку ароматного смачної кави, ви придушите голод і підбадьоритеся, а
заодно і «спалите» трохи зайвого жиру.

Дивимося складу кави для схуднення – в нього входять кавові зерна двох сортів: арабіки
та робусти. Крім того, таку каву містить ряд інших речовин, що надають благотворний
вплив на організм. Так, гуарана бере участь у процесі терморегуляції організму і
стимулювати збільшення витрати енергії. Зелений чай має здатність виводити надлишки
рідини, а гіркий апельсин нормалізує метаболічні процеси. До складу кави для схуднення
включена також гарцинія, стимулююча травні процеси, і хром, що знижує апетит. Ще
один компонент, карнітин, корисний для нормальної роботи м’язової системи, а крім того,
він бере участь в обміні речовин. Пектинові речовини в каві для схуднення потрібні для
деінтоксікаціі організму, ну а про корисні властивості вітаміну С відомо кожному.
Основний же компонент кави, кофеїн, має бадьорить ефектом, підвищує активність,
позитивно впливає на діяльність травної системи.

Компанія-виробник кави для схуднення рекомендує випивати всього по три чашки напою
в день для досягнення позитивного ефекту. У каві для схуднення можна класти цукор і
молоко, якщо ви зазвичай віддаєте перевагу пити його саме в такому вигляді. Також
виробник заявляє про відсутність протипоказань до вживання напою і підтверджує його
ефективність даними деяких клінічних досліджень.
Кава для схуднення – відгуки тих, хто спробував худнути на каву
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Чи є на смом справі ефект від кави для схуднення? Щоб дізнатися це, ми знайшли відгуки
тих, хто пробував худнути на цьому напої. Отже, відгуки на каву для схуднення …

Валентина, відгук на каву для схуднення
Кава для схуднення – чергова рекламна качка. Пила його три місяці, ефекту ніякого.
Мало того, в надії на каву закинула свою дієту, і замість схуднення поправилась на два
кілограми.

Софія, відгук на каву для схуднення
Думаю, кожна людина повинна сама знайти свій спосіб схуднення. Кава для схуднення –
один з них. Мені він не допоміг, хоча пила старанно, а от моя подруга, на подив, стала
дійсно скидати вагу. Нехай повільно, але вірно. Але схуднути на ньому за тиждень,
звичайно, неможливо.

Анжеліка, відкликання на каву для схуднення
Кава для схуднення – це такий же БАД. І кава в більшості продуктів дуже мало, а в
основі ті ж трави, яких нібито немає, з могегонним і проносним ефектом плюс зелений
чай. Якщо кому такі збори допомагають, їм можна сміливо пити каву для схуднення. Я з
них – змінила гірку китайську суміш на цю каву і п’ю його періодично, але і дієти не
кидаю. Тільки цукор додавати нікому не раджу.

Тетяна, відгук на каву для схуднення
Я влаштовую з кавою для схуднення розвантажувальний день. П’ю в цей день три чашки
кави і багато зеленого чаю без цукру, їм яблука. Схуднути за добу, звичайно, неможливо,
але це дозволяє мені підтримувати свою вагу, при тім, що я схильна до повноти.

                

 2 / 2


