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Vrei să te simți mai bine în pielea ta? Ce
trebuie să faci
Oana Deaconu › Vin, 2015-03-13 10:14

Ți-ai planificat un start nou în 2015? Îți dorești să fii mai
competitiv, mai activ și mai eficient la locul de muncă? Ca
să dai randament și să-ți folosești la maximum timpul
dedicat orelor de muncă, trebuie să te afli într-o formă de
invidiat. Cu alte cuvinte, organismul tău trebuie să te poată
susține în activitățile tale.
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Trebuie să știi că senzația de
oboseală, nivelul scăzut de energie,
lipsa de concentrare, migrenele
sunt doar câteva dintre semnele pe
care organismul le afișează atunci
când are nevoie de o retonifiere.
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Cura de detoxifiere este o modalitate de a-ți tonifia organismul, de a
aplica sistemului intern „curățenia de primăvară”, de a te simți în
formă și a duce la îndeplinire ceea ce ți-ai programat. Având acest
obiectiv în vedere, încă din anul 1994 Biotta a dezvoltat, împreună cu
cercetători și dieteticieni calificați, pachetul Săptămâna Welness, o
metodă ecologică de detoxifiere și refacere a organismului.
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Pachetul a fost conceput după criterii nutriționale și a înregistrat un
succes extraordinar. De mai bine de 20 de ani, Săptămâna Wellness
Biotta este regimul de detoxifiere numărul 1, bazat pe sucuri, din
Elveția.
Citește și Două baruri din România, recomandate într-un top 20
al celor mai interesante din lume
Săptămâna Wellness Biotta este recomandată în special primăvara și
după sărbători sau după perioadele de consum excesiv de produse
alimentare grase și grele, zahăr și alcool. Prin compoziția nutrițională
ridicată, sucurile din fructe și legume Biotta furnizează organismului
nutrienții vitali, necesari de-a lungul celor 7 zile de refacere.
Folosește-te de săptămâna ta personală de Wellness pentru a te
bucura de un nou început. Notează-ți obiectivele pe care ți-ai dori să le
atingi în timpul acestei săptămâni sau în perioada următoare.
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Avantajele Săptămânii Wellness Biotta:
Un pachet compact și natural de purificare, dezvoltat în
colaborare cu dieteticieni calificați;
Broșură detaliată cu sfaturi necesare și materiale motivaționale;
Sucurile Biotta din pachetul Săptămâna Wellness sporesc
capacitatea de purificare și mențin organismul alimentat cu
vitaminele și nutrienții necesari pe tot parcursul săptămânii;
100% ecologic.
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Cel mai important lucru este acela că te vei simți confortabil,
regenerând energia, vitalitatea și frumusețea întregului organism. Iar
un organism regenerat înseamnă energie de muncă, putere de
concentrare și eficiență!
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