BURN – energetyczne spalanie tłuszczu
Pierwszy taki produkt na rynku dzięki opatentowanej technologii kwantowego rezonansu QRT.
Rezultaty uzyskuje się dzięki bardzo złożonej strukturze energetycznej zakodowanej w hologramie,
która wpływa na wiele procesów poprawiających metabolizm.
Nadwaga jest symptomem problemów wynikających ze złego odżywiania i nieprawidłowego metabolizmu.
…a otyłość to już stan chorobowy, jako konsekwencja wieloletnich zaniedbań. Dzisiaj jest już tak masowa,
że uważana jest za epidemię.
I z pomocą przychodzi nam technologia QRT „zaklęta” w hologramach, których 16 wibracji przez 24 h/dobę
działa na poziomie energetycznym ciała wpływając na poprawę wielu procesów metabolicznych.
Głównym celem hologramu BURN jest oczyszczenie organizmu z toksyn, których najwięcej jest
odłożonych w tkance tłuszczowej. Do tego dochodzą sygnały, które mają zresetować metabolizm
i przyspieszyć go oraz przyspieszyć spalanie komórek tłuszczowych.
Samo używanie hologramów naklejonych na podbrzuszu będzie dawało już świetne rezultaty, a jak do tego
doda się aktywność fizyczną i polepszy jakość pokarmów [bez mąki pszennej i cukru w jakiejkolwiek
postaci] to poczujesz jeszcze lepsze efekty czyli zmniejszenie wagi i zwiększenie energii.

BURN jako hologram energetyczny na poprawę metabolizmu i spalanie tłuszczu zawiera w sumie
16 wibracji pochodzących z naturalnych substancji.
Jest to produkt nowej generacji stworzony dzięki 10-letnim badaniom nad zastosowaniem fizyki kwantowej
dla polepszenia Zdrowia przez amerykańską firmę AEGEA i został wprowadzony w 2019 roku do obrotu.
BURN zwiększa możliwości regeneracji ciała poprzez jego odtruwanie, stymulowanie metabolizmu,
przyspieszenie spalania tłuszczu oraz ograniczenie łaknienia [apetytu].
Nie musisz nic łykać ani pić szejków tylko naklejasz i nosisz pamiętając o piciu dużej ilości wody, która
konieczna jest do wsparcia organizmu w usunięciu toksyn z organizmu.
Niezwykłe jest to, że hologram nie jest odpowiednikiem 1 substancji na odchudzanie lecz oddziałuje tak
jakby stosowało się 16 naturalnych substancji na poprawę metabolizmu i odchudzanie!
…a wibracje te działają na poziomie energetycznym bez skutków ubocznych i w 100% bez strat!
Czy wyobrażasz sobie stosowanie 16 substancji w suplementach i koszty z tym związane?
Czy wiesz, że ze względu na problemy z wchłanianiem substancji odżywczych przez membranę
komórkową ponad 60% połykanych suplementów idzie w kanalizację bez wykorzystania ich przez komórki?
Czy wiesz, że zrzucenie wagi jest jednym z głównych postanowień noworocznych, które po 1-2 miesięcy
już są zarzucone?

DLATEGO poznaj korzyści ze stosowania BURN i zastosuj te hologramy by poczuć się lepiej na stałe!
Poznaj podstawowe składniki, których wibracje dają oczekiwane rezultaty utraty wagi i poprawy sylwetki.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forskolina z pokrzywy indyjskiej – opis wspaniałych jej właściwości znajdziesz TUTAJ
Pomegranate oil – wyciąg z granatu – opis TUTAJ
Carenia cambogia – opis TUTAJ
Zielona herbata – opis TUTAJ
CLA – opis TUTAJ
Kapsaicyna – opis TUTAJ

Każdy z tych składników stosowany osobno działa skutecznie, a połączenie ich wibracji na hologramie
powoduje powstanie efektu synergii, czego nie jest się w stanie uzyskać przy łykaniu tych substancji.
10 pozostałych składników jakich wibracje zakodowano na hologramie to Know-How firmy AEGEA i podlega
tajemnicy technologicznej.
Taki zestaw nie był nigdy wcześniej stosowany w praktyce i daje dużo lepsze efekty od preparatów używanych
dotychczas na odchudzanie i poprawę metabolizmu.
Produkt nie zawiera kofeiny tak, jak większość produktów na odchudzanie w celu zwiększenia odczucia energii.
Sygnały z hologramów mają na celu wspomagać organizm w procesach:
•
•
•
•
•
•

Detoksykacji czyli usuwania toksyn
Spalania tkanki tłuszczowej
Konwersji tłuszczu w energię
Redukcji złego cholesterolu
Ujędrniania mięśni
Regulacji apatytu/łaknienia – zdrowy apetyt to nie przejadanie się i nie przegryzanie słodyczami

Efekty są najlepsze kiedy:
•
•
•
•
•
•

Podejmiesz decyzję, że chcesz schudnąć
Wyznaczysz cele związane z poprawą sylwetki
Zaczniesz nosić hologramy BURN i konsekwentnie będziesz to robił w kolejnych miesiącach
Zmniejszysz w pożywieniu ilość przetworzonej żywności, polepszysz jego jakość
Nie przejadasz się lecz pijesz regularnie co godzinę 1 szklankę wody
Ruszasz się więcej czyli zwiększasz aktywność fizyczną

Wysłuchaj wypowiedzi Prezydenta firmy AEGEA na temat korzyści ze stosowania BURN TUTAJ 😊

BURN to prosta i wygodna do stosowania forma hologramów energii, działających 24 h/dobę:
przyklejasz 1-3 hologramów na 3 doby około 3 cm pod pępkiem i po bokach oraz pijesz dużo wody.
Zestaw 24 hologramów stanowi taką ilość, która starcza przeciętnie na 1 miesiąc.
WAŻNE:
Osoby bez nadwagi powinny stosować 1 hologram, ponieważ poprawia osłabiony metabolizm i detoksykuje
Osoby z nadwagą stosują 2 hologramy i piją dużo wody
Osoby otyłe stosują 3 hologramy – wpływa to na szybkie efekty lecz trzeba uważać, ponieważ intensywna
detoksykacja powoduje częste wizyty w toalecie.
Karta Kwantowa plus hologramy CBD i NO polepszają efekty synergii w poprawie Zdrowia.
Sprawdź jak szybko zaczniesz czuć się lepiej zrzucając zbędne kilogramy i uzyskując więcej energii na co dzień!

