
Specialiai sukurtas maistinių medžiagų derinys, apimantis svarbi-
ausias medžiagas ir vitaminus

 > Chitozanas
 > Imbieras
 > Karčiųjų apelsinų ekstraktas

Kontroliuokite savo svorį...
Numeskite jį ir likite liekna!

iš gamtos

Mantra
Puikioms kūno
formoms
iš gamtos



Malonumas vietoj susierzinimų?

Palaikykite savo idealų svorį su unikaliu maistinių medžiagų / augalų deri-
niu, kurį sudaro:
> Chitozanas 1.600 mg* 
> Imbiero šaknų milteliai 260 mg*
> Karčiųjų apelsinų ekstraktas 80 mg*
> Vitaminas CVitaminas C (80 mg),  (80 mg), NiacinasNiacinas (15 mg),  (15 mg), Vitaminas BVitaminas B66 (2 mg*), (2 mg*), 

TiaminasTiaminas (1,4 mg*),  (1,4 mg*), Ribo� avinasRibo� avinas (1,5 mg*),  (1,5 mg*), Folio rūgštisFolio rūgštis (100 μg*), (100 μg*),
Vitaminas BVitaminas B1212 (2 μg*),  (2 μg*), ChromasChromas (100 μg*),  (100 μg*), SelenasSelenas (30 μg*) ir  (30 μg*) ir 
CinkasCinkas (6 mg*)  (6 mg*) (*paros dozė)

Sumažinus riebalų kiekį maiste, reguliariai atliekant fi zinius pratimus, sveikai 
bei subalansuotai maitinantis galima sumažinti kalorijų kiekį, tačiau laikytis 
dietos dažnai yra sunku, todėl papildoma parama gali būti naudinga.

> Chitozanas turi riebalus rišančių savybių, todėl naudinga, kai chitozanas 
yra vartojamas kaip dietos dalis.

> Imbieras yra žinomas dėl teigiamos įtakos virškinimo trakto funkcijai. Jis 
turi poveikį skrandžio sultims, seilėms ir tulžies gamybai. Tai taip pat turi 
teigiamą poveikį riebalų suvartojimui, svoriui ir cholesteroliui. 

> Karčiųjų apelsinų sultys skatina medžiagų apykaitą, kai sumažinamas 
maisto kiekis.

> Papildomas vitaminų ir mikroelementų vartojimas gali būti 
rekomenduotinas ir naudingas.

Kodėl turėtumėte vartoti Mantra puikioms kūno formoms papildus?
> Tai stiprus poveikis dėka unikalaus chitozano, imbiero ir karčiųjų apelsinų 

derinio, papildyto vitaminais ir mikroelementais
> palaiko normalią medžiagų apykaitą
> palaiko rūgščių-šarmų pusiausvyrą, angliavandenių apykaitą ir normalų 

riebalų rūgščių metabolizmą organizme
> palaiko normalų makroelementų metabolizmą
> apsaugo ląsteles nuo oksidacinės pažaidos

Ar turite papildomų klausimų? 
T ada prašome susisiekti su mumis.
Mums bus malonu jums padėti!

Mantra BestForm
Pakuotės dydžiai:
Kapsulės ................................................................  90 vienetų

Rekomenduojama vartoti:
per pietus ir vakarienę po 2 kapsules 
30 min. prieš valgį, gausiai užgeriant 
skysčių

Daugiau informacijos apie 
MantraPharm maisto papildus ir jų 
užsakymą galite rasti čia:
www.mantrapharm.lt

Mūsų kontaktai:
info@mantrapharm.lt
Tel. +370 625 64404


