
Β Η Lanes με την εμπειρία και την τεχνογνωσία 33 χρόνων, δημιουργεί και 

προτείνει μια οικογένεια αδυνατιστικών προϊόντων, με 100% φυσικά, επιστημονικά 
δοκιμασμένα συστατικά, ειδικά μελετημένα για υγιές και όμορφο σώμα. Μάθετε 
ποιο προϊόν ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες, ξεκινήστε σήμερα κιόλας και... 

«ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΟ KCALIGRAM ΕΑ YJΌ ΣΑΣ» 

KCALIGRAM 
Δεν είναι απλά ένα αδυνατιστικό προϊόν... είναι ένα πρωτοποριακό Σύστημα 
Αδυνατίσματος! Χάστε κιλά & πόντους - Αλλάξτε το σώμα και τη διάθεσή σας! 
Ένα σύστημα αδυνατίσματος που περιέχει 100% 
δοκιμασμένα για τριπλό αποτέλεσμα: 

• Καύση λίπους 
• Καύση θερμίδων 
• Μείωση πόντων 

Η σύνθεσή του, χάρη στις ιδιότητες των 
συστατικών του, βοηθά το σώμα σας να καίει 
περιττό λίπος και θερμίδες ενώ συγχρόνως 
ενισχύει τη μυϊκή μάζα συμβάλλοντας στη 
μείωση πόντων. Παράλληλα, δημιουργεί ένα 
ευχάριστο αίσθημα κορεσμού με αποτέλεσμα 
τη μείωση πρόσληψης επιπλέον θερμίδων 
στα επόμενα γεύματα. 

• Εκχύλισμα Κόκκινης Πιπεριάς: Η 
καψαϊκίνη (πιστοποιημένης προέλευσης 
Capsimax™)*, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
επιστημονικής μελέτης**, ενεργοποιεί την 
καύση του λίπους, ενισχύει τη θερμογένεση 
με απώλεια θερμίδων για την υποστήριξη 
ενός υγιούς μεταβολισμού και μειώνει την 
πρόσληψη θερμίδων και του σωματικού 
λίπους και κατ'επέκταση και του Δείκτη 
Μάζας Σώματος. 

• Συζευγμένο Λινολεϊκό οξύ απόΈλαιο 
Καρθάμου: Το πιστοποιημένης προέλευσης 

φυσικά ενεργά συστατικά, επιστημονικά 

συστατικό CLarinoL™ CLA, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα πολυάριθμων επιστημονικών 
μελετών εμποδίζει την αποθήκευση λίπους 
στο σώμα ενώ παράλληλα ενισχύει τη 
μυϊκή μάζα, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της 
σύνθεσης του σώματος. 

• Λεκιθίνη:Έχει την ιδιότητα να διαλύει τα 
λίπη εμποδίζοντας τη συσσώρευση τους στο 
σώμα. Προέρχεται από σόγια πιστοποιημένης 
προέλευσης, Νοη - GMO IP, χωρίς τη χρήση 
γενετικής μηχανικής. 

Με 3 κάψουλες την ημέρα το σώμα σας 
θα καίει περιττό λίπος και θερμίδες, θα 
«μαζεύει» σε πόντους και η διάθεση και 
η ενέργειά σας θα απογειωθεί! 

" To συστατικό Capsimax™ περιέχει ειδικά επεξεργασμένη καψαϊκίνη, ώστε να μην ερεθίζει το στομάχι« 

** Bloomer et αί, Effect of oral intake of capsaicinoid bead lets on catecholamine secretion and blood markers of lipolysis in healthy adults: a randomized, placebo 
controlled, double blind cross over study. Lipids in Health and Disease, 2010,972 
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Τα προϊόντα Lanes είναι μελετημένα ώστε να χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα και να δίνουν λύση σε 
ξεχωριστές ανάγκες. 
Ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και συνδυαστικά για μέγιστα αποτελέσματα: 

Ξεκινήστε με Kcaligram 7days για αποτοξίνωση και επανεκκίνηση του μεταβολισμού 
Συνεχίστε με Kcaligram για απώλεια κιλών και πόντων 
Διατηρήστε το επιθυμητό βάρος με InShape™ CLA 



KCALIGRAM 7DAYS 
Η νέα πρόταση για άμεση επαναφορά της σιλουέτας σε 7 ημέρες. 
Ξεφύγατε;; Κλείστε το φερμουάρ & Νιώστε πιο ανάλαφρη 
στα αγαπημένα σας ρούχα! 

Σύστημα αγωγής 7 ημερών, που χάρη στις ευεργετικές ιδιότητες 

επιλεγμένων φυτικών συστατικών, επιτυγχάνει: 

l^ i l igram 
fl 

• Περιορισμό της κατακράτησης υγρών 
• Μείωση της αίσθησης φουσκώματος 
• Ενίσχυση του μεταβολισμού 
• Βελτίωση της σιλουέτας 

Οι ιδιότητες των φυτικών εκχυλισμάτων από 
αρκτοστάφυλλο, μελίλωτο, λεσπεντέτσα 
& ανανά συνδυάζονται στο μπεζ δισκίο. 

• Αυτά τα U συστατικά ευνοούν την 
απομάκρυνση των περιττών υγρών που 
κατακρατούνται στο σώμα μειώνοντας 
έτσι την αίσθηση φουσκώματος και 
πλεονάζοντος βάρους. 

• Επιπλέον το μελίλωτο & ο ανανάς 
ενεργοποιούν την μικροκυκλοφορία για 
απομάκρυνση του λίπους, συντελώντας 
στην αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας και 
τη βελτίωση της σιλουέτας. 

Οι ιδιότητες του χρωμίου συνδυάζονται με 
αυτές των εκχυλισμάτων από πράσινο τσάι, 
μελισσόχορτο & ρόδι στο ροζ δισκίο 
και προσφέρουν: 
• Το χρώμιο ενεργοποιεί τον μεταβολισμό των 

λιπών, των πρωτεϊνών & των υδατανθράκων 
και βοηθά στον περιορισμό της επιθυμίας 
για φαγητό. 

• Το πράσινο τσάι ενισχύει τη θερμογένεση για 
καύση του λίπους συντελώντας στον έλεγχο 
του βάρους. 

• Το ρόδι και το μελισσόχορτο διευκολύνουν 
την πέψη και βοηθούν στην απομάκρυνση 
των εντερικών αερίων που δημιουργούν 
φούσκωμα. 

Με 2 ταμπλέτες την ημέρα, το σώμα σας 
θα επανέλθει και εσείς θα νιώθετε πιο 
ανάλαφρη στα αγαπημένα σας ρούχα. 

INSHAPE CLA 
Το Νο.1 βραβευμένο συμπλήρωμα διατροφής για την ομορφιά από κοινό και 
ειδικούς των Prix de Beaute! Διατηρείστε το βάρος σας - «Σμιλέψτε» το σώμα σας! 

Το Συζευγμένο Λινολεϊκό οξύ CLA 
(πιστοποιημένης προέλευσης Clarinol™), 
πολύτιμο φυσικό συστατικό από έλαιο 
καρθάμου, είναι το πλέον μελετημένο συστατικό 
με αποδεδειγμένα σημαντική δράση στη 
βελτίωση της σύστασης του σώματος. Τα 
αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών 
έχουν δείξει ότι το CLA: 
• μειώνει το σωματικό λίπος εμποδίζοντας 

την αποθήκευσή του στα λιποκύτταρα, 

• βοηθά στην αύξηση της μυϊκής μάζας με 
αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός αρμονικά 
σφριγηλού σώματος και τελικά 

• συμβάλλει στη διατήρηση του 
επιθυμητού σωματικού βάρους 

Με 2 κάψουλες την ημέρα* 
διατηρείτε το σωματικό σας βάρος 
στα επιθυμητά επίπεδα ενώ 
αποκτάτε ορατά πιο σφριγηλό σώμα. 

* Κάθε κάψουλα περιέχει JOOOmg Clarinol™ CLA- πιστοποιημένης προέλευσης. 
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