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Vyzerajte a cíťte 
sa dobre.

Ukážeme vám cestu, ako sa s pôžitkom, bez hladu a s 

plnou vitalitou dopracujete k svojej vysnenej váhe. 

Zákazníci VitaEarth schudnú priemerne 3,8 kg za 

týždeň. Bez JoJo efektu a to týždeň čo týždeň.

Na základe optimálnej kombinácie z malého množ-

stva uhľohydrátov, veľkého množstva proteínov (vaječný 

bielok), nízkeho obsahu tuku, veľkého obsahu balastných látok 

a len s cca. 1000 kcal denne máte zabezpečenú optimálnu stravu.

Okrem toho všetky dôležité vitamíny, minerálne látky, stopové prvky, esenciálne ami-

nokyseliny a mastné kyseliny (napr. Omega 3 + 6), aby ste sa mali dobre, kým sa bude 

váš tuk strácať. Denne zjete 8 mafinov slim fit (každých 90 minút jednu).

Vaša hladina cukru v krvi preto bude počas celého dňa optimálne vyvážená, nebude 

ani nízka, ani vysoká. Nevzniká teda žiadne pocit hladu, nevylučuje sa príliš veľa inzulí-

nu a vaše telo môže perfektne spaľovať tukové rezervy.

Nie je to žiadna jednostranná diéta, ktorá odbúrava predovšetkým vodu a svalovú 

hmotu.



Mandle. Bez ohľadu na svoje bohaté spektrum výži-

vových a vitálnych látok  okrem toho výrazne podporujú 

redukciu hmotnosti.

Slnečnicové semienka. Posilňujú nervový a imunitný systém a pomáhajú regulovať hor-

monálnu vyváženosť.

Acerola. Obsah vitamínu C v tejto čerešni je legendárny a patrí k 

najvyšším na svete. V karibských krajinách sa používa ako liečivá 

rastlina.

Škorica. Senzačná a zázračná korenina reguluje hladinu cukru v 

krvi a používa sa preto ako prirodzené sprievodné terapeutikum 

pri cukrovke. Podporuje odbúravanie tukov a pomáha pri  

chudnutí. Okrem toho podporuje škorica 

mozgovú činnosť a podľa štúdií pomáha pri 

prevencii rakoviny.

Mrkva. Je extrémne zdravá, lebo obsahuje veľmi veľa 

vitamínov a bielkovín a málo tukov a kalórií. 
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% hodnoty podľa EU-RDA pri 8 kusoch mafinov slim fit denne.

Keďže používame výlučne prírodné produkty, môžu tieto hodnoty kolísať.

A ďalších 8 vysoko hodnotných prísad, 

ktoré sa postarajú o vyvážený prísun výživových látok, napr.:



www.vita-earth.ch

Skúsenosti.

Richard 50, Švajčiarsko 

po 6 dňoch schudol  4,7 kg

Nevziye 50, Dornbirn 

po 3 x 6 dňoch úbytok 12 kg

Marion 20, Velden am Wörthersee  

po 6 dňoch schudla  3,9 kg

Werner 43, Hattingen bei Essen  

(bývalý profesionálny športovec) 

po 6 dňoch schudol 8 kg

Firma MALUfit GmbH organizačná zložka

ŠTÚDIO BODYMAGIC 

Pažítková 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01 

+421 905 715 258

 info@bodymagic.sk 

www.bodymagic.sk
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