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PAGBABA NG TIMBANG
MATULIN NA PAKETE
Ang UNA at TANGI sa industriya na kompletong paraan sa pamamahala ng kalusugan na sa wakas ay
nagbibigay lutas kung bakit mahirap magbawas ng timbang, magpatuloy na magbawas ng timbang
pagkaraan ng pinasimulang pagbabawas ng timbang, mabawasan o maalis ang pananabik sa anumang
matatamis, dagadagan ng enerhiya sa inyong katawan, dagdagan ang inyong lakas at pwersa ng buhay*…
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Ang PrevailMax ay tulad ng isang spark plug ng kotse, tinutulungan nito ang katawan sa pamamagitan ng wastong
sirkulasyon ng dugo sa buong katawan. Kapag ang dugo ay kumikilos ng karaniwan, ito ay magdadala ng tamang
sustansiya at oksiheno sa buong katawan. Hindi lamang na matutulungan ang buong katawan ng tamang oksiheno, ito
rin ay makakatulong sa pagsigla ng utak at dagadagan ang takbo o paggalaw ng dugo sa buong katawan.
Ang Prevail SlimROAST ay kape na Non-GMO o Brazilian Dark Roast sa pamamahala ng tamang timbang at ito ay
may kahanga-hangang lubigan na nagbibigay ng alkalinang uri. Hindi lamang ang SlimROAST ay magdudulot ng
masarap na pakiramdam, lalo na ang Italian Dark Roast na nagkakaloob ng lubigan na tinatawag na Cissus
Quadrangularis na kilala sa paghihilom ng buto at tumutulong sa kalagayan ng menopos tulad ng “Meno Belly”. Ang
SlimROAST ay ang kahanga-hangang kape na magdudulot ng masarap na pakiramdam na may L-Theanine sa inyong
ritwal sa pamamahinga tuwing umaga*.
Ang Prevail Breakthrough ay dinesenyo para tumulong sa walang hadlang at malusog na sistema ng pantunaw. Ang
paghigop ay kabilang sa sistema ng pantunaw; kapag may inilalangkap na nakakapagpalusog sa katawan, ito ay
malamang na hindi mag-iimbak ng taba sa halip na enerhiya at ito din ay kilala sa pag-pawi ng kunwaring gutom.

PrevailMax
• 4 wisik sa bibig
• Umaga, Tanghali at Gabi
• Araw-araw

Prevail SlimROAST

Prevail Breakthrough

• 6 araw gamitin, 1 araw na pahinga
• Gamitin sa umaga bago kumain ng
anuman.

• 12-araw gamitin, 12-araw na pahinga,
12-araw gamitin, 12-araw na pahinga,
• AM Breakthrough sa umaga
• PM Breakthrough sa gabi

Ang laman ng Valentus Weight Loss Accelerate Pack ay: 2 Kahon ng SlimROAST (pumili ng) Italian o
Brazilian, 2 Kahon ng Breakthrough at 2 Bote ng PrevailMAX - $199.95 USD (150BV)
*Ang mga pahayag na ito ay hindi pa napag-aralan ng Food & Drug Administration. Ang mga produktong ito ay hindi inilalaan sa pagsusuri o
gamutin ang anumang sakit o karamdaman. Magkonsulta sa pinagkakatiwalaan sa pangkalusugan bago gamitin ang anumang programa.

