BOTTEGA DI LUNGAVITA'S

WEIGHT &
FAT ATTACK
OP WEG NAAR EEN
HAPPY HEALTHY LIFE STYLE

SUPERDREN 3D WEIGHT CONTROL

HEALTHY LIFE
BACK IN SHAPE

ZORG GOED VOOR JE LICHAAM EN
JE LICHAAM ZORGT GOED VOOR JOU!

Een gezonde leefstijl zorgt ervoor dat je goed in je vel zit, zowel geestelijk
als lichamelijk. Een gezonde leefstijl bestaat niet alleen uit voldoende
bewegen en goed eten. Ook de balans tussen werk en ontspanning en een
goede nachtrust zijn essentieel.

Je kunt veel zelf doen om gezonder te leven, maar soms heb je wat extra
ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld om je vetverbranding te stimuleren,
gewicht te verliezen, spijsverteringsproblemen aan te pakken of een teveel
aan vocht kwijt te raken.

Superdren 3D Weight Control, de 100% natuurlijke voedingssupplementen
van Bottega di LungaVita, kunnen je hierbij helpen. Het zijn kleine
toevoegingen (supplementen) aan je voedingspatroon, waarvan je snel de
effecten zult merken. Dus geen ingewikkelde diëten maar simpele
veranderingen in en aanvullingen op je eet- en drinkpatroon die je levensstijl
direct veel goed doen.

Naast de 'losse' Superdren voedingssupplementen hebben we ook complete
kuren als je het probleem grondiger wilt aanpakken.

'Terug in vorm komen was nog nooit zo makkelijk, Start vandaag!'
Voor de prijzen van de producten en kuren en het plaatsen van bestellingen bezoek je de health
shop (www.stepstones-health.nl). Je vindt Superdren producten en kuren ook bij bol.com.

Op naar een happy healthy life
www.stepstones-health.nl

SUPERDREN 3D

VOEDINGSSUPPLEMENTEN
PRODUCTEN EN COMPLETE KUREN VOOR VETVERBRANDING,
AFVALLEN, DETOXEN, VERBETERING VAN JE SPIJSVERTERING EN HET
HERSTELLEN VAN JE VOCHTBALANS

Superdren 3D Weight Control, de 100% natuurlijke
voedingssupplementen van Bottega di LungaVita (Bergamo
- Italië), ondersteunen je op weg naar een happy healthy life!

De eigenschappen van de voedingssupplementen zijn per product of kuur met de
volgende kleurcodes aangegeven:
Detox

Afvallen | Vet verbranden

Vochtbalans

www.stepstones-health.nl

Spijsvertering

SUPERDREN
DEPURA'S

Depura CHERRY

Een super detox en tevens het begin van elke
kuur die je wilt volgen. Reinigt je van binnen en
voert de afvalstoffen af. Depura Cherry
voorkomt hongergevoel, blokkeert de opname
van vetten en geeft je extra energie.
Na de Depura Cherry kun je overstappen op
bijvoorbeeld Depura Grapefruit of Papaya.

Depura GRAPEFRUIT

Depura Grapefruit helpt je om afscheid te
nemen van die extra kilo's. Deze Depura
ondersteunt je bij het afvallen en is gericht op
het verbranden van vetten. Ideale partner bij
de behandeling van Cellulite.

Depura BLUEBERRY LIGHT

Net als de Depura Cherry een detox met een
lekker bessensmaakje.
Geschikt voor diabetici.
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SUPERDREN
DEPURA'S

Depura PAPAYA

Depura Papaya vermindert een opgeblazen
gevoel en bevordert je spijsvertering. Het
ondersteunt je bij het afvalproces, maar werkt
ook reinigend en ontstekings-remmend. Ook je
lever en nieren worden blij van Depura Papaya;
de alleskunner onder de Depura’s!

Depura APPLE

Heb je regelmatig last van dikke enkels,
voeten, zware benen of gaan je ringen vaak
niet af door teveel vocht. Depura Apple is je
nieuwe vriend. Depura Apple is de specialist
in het afvoeren van een teveel aan vocht.

Hoe gebruik je Superdren Depura Dietary Supplements ?
Superdren Depura’s zitten in een fles van 500 ml. Genoeg voor een 25 dagen kuur. Je
lost elke dag 20 ml in één liter water op en drinkt deze verdeeld over de dag op.
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SUPERDREN
DIETARY SUPPLEMENTS

Superdren THERMO

Jaagt je vetverbranding en energieomzetting
op
Deze tabletten/capsules helpen je met het
op gang houden van het vetverbrandings- en
afvoerproces.
In combinatie met Superdren Depura
Grapefruit verbrandt je in twee à drie weken
en op geheel natuurlijke wijze zo’n 1 tot 2
kilo (extra) vet!
Twee tot drie maal per dag voor je maaltijd
1 tablet met een glas water innemen.

Superdren GREEN COFFEE

Stimuleert de stofwisseling en bevordert
de verbranding van opgeslagen vetten
dankzij de groene koffie-extracten met
antioxiderende werking.
SuperDren Green Coffee is een snel,
gemakkelijk en goed werkend
voedingssupplement als je wilt afvallen. De
afgebroken vetten worden via je
spijsverteringsysteem opgeruimd.
Green Coffee is een triple-agent:
een anti-oxidant/opschoner,
een vetverbrandingsstimulator,
en een energie-boost.
Neem één capsule voor het ontbijt en één
voor de lunch (innemen met water).
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SUPERDREN
DIETARY SUPPLEMENTS

Superdren SGONFIA
Werkt uitstekend tegen Dyspepsie: een opgeblazen buik, stoelgangproblemen, boeren, oprispingen en/of winderigheid. Het draagt bij aan het
reduceren van een 'vol gevoel' of druk op maag en darmen.
Twee à drie maal per dag 1 tablet voor de maaltijd innemen met een glas
water.

WAT IS DYSPEPSIE?
Dyspepsie is een verzamelnaam voor herhaalde of aanhoudende klachten van
pijn en ongemakken in de bovenbuik, een gevoel van vroegtijdige verzadiging,
een opgeblazen gevoel, winderigheid, oprispingen en braakneigingen.
Het komt vaker voor bij volwassen mannen en kan verergeren door stress,
overgewicht, roken en slechte eetgewoonten.
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SUPERDREN
QUASI ZERO CALORIE

Quasi Zero Calorie CASSIA

De ultieme vetverbrander en geeft snel een
verzadigd gevoel

Met deze Ready-to-Go-Stick Superdren Zero
Calorie Cassia maak je snel een minidrink die
rijk is aan pure extracten die de vetopname
vertragen.
Superdren Zero Calorie Cassia is een minikuur van 14 dagen en geeft je vetverbranding
een BOOST.
Ideaal bij de bestrijding van overgewicht.
Wat wil je nog meer?!

Quasi Zero Calorie FENNEL

Heb jij een onregelmatige of moeizame
stoelgang? Quasi Zero Fennel (Venkel) is je
nieuwe partner in shit!
Met deze Ready-to-Go-Stick
met Superdren Zero Calorie Fennel maak
je gemakkelijk een uitgebalanceerde
minidrink die stimulerend werkt op je
spijsverteringssysteem.
De stick zit boordevol vezels en geeft je
lichaam het gevoel van verzadiging en
verlaagt je LDL-cholesterol en de opname
van vetten. Het vermindert het opgeblazen
gevoel en zorgt voor een regelmatige
stoelgang.
Makkelijker kan het niet.
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SUPERDREN
QUASI ZERO CALORIE

Quasi Zero Calorie MYRTUS
Zuivert en reinigt je lichaam

Met deze Ready-to-Go-Stick met Superdren
Quasi Zero Myrtus maak je een mini-drink
vol anti-oxidanten met een aangename
smaak.
Superdren Quasi Zero Myrtus heeft een
zuiverende werking, vermindert het
vasthouden van vocht, stimuleert de afvoer
van overtollig vocht, verbetert de
spijsvertering en zorgt voor een goede
darmflora.
De perfecte 14-daagse reinigingskuur!

Hoe gebruik je Superdren Quasi Zero Calorie ?
Een doosje bevat 14 sticks. Precies genoeg voor een 14-daagse ‘boostkuur’.
Elke dag 1 stick oplossen in een glas water en voor je ontbijt opdrinken.
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SUPERDREN
LIGHT LEGS

Superdren LIGHT LEGS GEL

Tegen zware en opgezwollen benen en enkels.
Superdren Light Legs geeft vitaliteit en
verlichting aan je benen en enkels.

Het stimuleert de doorbloeding in je benen en
enkels en zorgt ervoor dat de zwelling
verminderd. De gel geeft een heerlijk verlichtend
gevoel en heeft een frisse geur. Ideaal in
combinatie met Superdren Light Legs Capsules.
Dikke TIP: reis je vaak met het vliegtuig of auto
en heb je last van zware en opgezwollen benen?
Smeer voor je vertrekt Light Legs op je benen en
enkels en je voelt je als een veertje.

Superdren LIGHT LEGS CAPS

Tegen zware en opgezwollen benen en
enkels. Superdren Light Legs Capsules
ondersteunen de microcirculatie in de
haarvaten in je benen. Het zorgt ervoor
dat je bloedvaten stevig en elastisch
blijven. Het verbetert de doorbloeding in
je benen en enkels en zorgt ervoor dat je
minder snel zware en vermoeide
benen/enkels krijgt.

Zware en vermoeide benen zijn vaak het gevolg van een verstoorde
bloedcirculatie waardoor het bloed niet goed terug stroomt haar het hart. Sommige
mensen hebben hier af en toe last van, bijvoorbeeld na een dag lang staan en bij
anderen is het een alledaags probleem. Vrouwen hebben hier overigens vaker mee te
maken dan mannen.
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SUPERDREN 3D
COMPLETE KUREN

WE HEBBEN EEN AANTAL

SUPERDREN KUREN VOOR JE SAMENGESTELD

SUPERDREN 3D BACK IN SHAPE

SUPERDREN 3D DIGESTION

COMPLETE KUUR VAN 15 WEKEN:

COMPLETE KUUR VAN 9 WEKEN:

Superdren Depura Cherry (1x)

Superdren Depura Blueberry (1x)

Superdren Thermo (2X)

Superdren Depura Papaja (1x)

Superdren Depura Grapefruit (2x)

Superdren Green Coffee (1x)

Superdren Green Coffee (1x)

Superdren Sgonfia (1x)

Superdren Depura Papaja (2x)

Superdren Zero Calorie Fennel (1x)

Superdren Quasi Zero Calorie Cassia (1x)

Superdren Zero Calorie Myrtus (1x)

Superdren Back in Shape behandelplan

Superdren 3D Digestion behandelplan

SERIEUS GEWICHT VERLIEZEN

DE RESET VAN JE SPIJSVERTERING

SUPERDREN 3D DETOX BOOST

SUPERDREN 3D SPLASH

COMPLETE KUUR VAN 15 WEKEN:

COMPLETE KUUR VAN 9 WEKEN:

Superdren Depura Cherry (1x)

Superdren Depura Cherry( 1x)

Superdren Depura Papaja (1x)

Superdren Quasi Zero Calorie Myrtus (1x)

Superdren Green Coffee (1x)

Superdren Depura Appel (1x)
Superdren Depura Papaja (1x)

Superdren Sgonfia (1x)
Superdren Zero Calorie Fennel (1x)
Superdren Zero Calorie Myrtus (1x)
Superdren Detox Boost behandelplan

Superdren Green Coffee (1x)
Superdren Splash behandelplan

BYE, BYE ZWARE BENEN

START VANDAAG MET JOUW DETOX
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Stepstones Health is exclusief distributeur voor Nederland en
België van Bottega di LungaVita

SUPERDREN 3D WEIGHT CONTROL BESTEL JE ONLINE BIJ

STEPSTONES
HEALTH
info@stepstones-health.nl
+31 6 52 50 90 29

WWW.STEPSTONES-HEALTH.NL
www.stepstones-health.nl

