OPDAG DIT NYE JEG
Vi starter vores detox-kur igen, så vi giver et godt tilbud på
den: Prisen på 550 kr. inkluderer
 En uges vejledning og støtte. Desuden er det desuden
gratis for dig at deltage de efterfølgende gange, vi holder
detox-kur.
 Whatsapp supportgruppe med andre deltagere og en
professionel guide, som hjælper dig gennem programmet.
Du kan både få hjælp på dansk og engelsk.
Denne en-uges detox-kur er unik:
 Kombinationen af den rette mad, Share Original, en
støttegruppe og professionel vejledning giver en
detoxoplevelse på et nyt niveau. *
 Kuren starter 11. januar og slutter 17. januar. Da det er en
meget stram kur, er det vigtigt ikke at have aftaler om
frokost eller middag i den uge - spis hjemme i stedet.
* Share Original produkter købes separat. Kuren kræver 10 stk. Share
Plums og 10 stk. Pomelozzini eller evt. bare 20 stk. af én slags.

FORDELE VED DETOX-KUR
Detox-kuren har allerede hjulpet mange med at
 rense kroppen for giftstoffer
 hjælpe kroppen til at nå den målsatte vægt
 rense og forbedre blodsystemet
 hjælpe fordøjelsen
 give en hånd til immunsystemet
 forbedre hudens klarhed
 leve bedre og længere

ERFARINGER
Mere end 100 mennesker har allerede gennemført
kuren, og deres resultater har været fantastiske
 Gennemsnitligt vægttab på 3,5 kg.
 Oppustethed reduceret fra 9 til 5.
 Søvnkvalitet forbedret fra 6 til 9.
 Hudtilstand forbedret fra 4 til 8.
(Skalaen går fra 1 til 10 med 10 bedst.)

HVAD SIGER DELTAGERNE?
”Det er 40 år siden min
vægt var på 73 kg. Super
dejligt, og der er 2 dage
endnu - hurra:-)”

“31/8 var mine tal 125 cm og 109,5 kg
7/9 er mine tal 122 cm og 104,8 kg
Tab: 3 cm og 4,7 kg”

“It was my second time, and I felt it was
a lot easier than first time. My weight
has gone from 73 kg to 68. My waist
measure went from 81 cm to 72 cm.”

”Mit taljemål er gået ned til
97 cm målt nu her til morgen
fra ca 103.. Vildt. [...] puls 64.
Jeg har ellers, siden måske
fra jeg var 30, altid haft
hurtig hvilepuls på ca. 84”

“5kg I lost and 3cm
I'm happy with the
result although it was
very hard”

“I feel good. I lost a little
weight during the detox
[...] I just feel good in my
body in general”

“From 81 kg to 73 kg weight loss
directly in connection with the 2 detox
weeks with 2 month apart.. My
longtime blood sugar has gone from
110 to within normal range.”
“I'm feeling very well
after my detox and trying
to maintain some diet.”

INSPIRATION TIL MÅLTIDER

Kur-mad kan sagtens
både se godt ud
og være velsmagende

HVAD SKER DER HVORNÅR?
Den 7-dages detox-kur fungerer således:
 After registrering bliver du inviteret til
Whatsapp supportgruppen. Værten i gruppen, en
professionel guide, vil lede dig gennem
programmet fra mandag d. 11. januar til søndag
d. 17. januar.
 Hver aften på kuren bliver du bedt om at udfylde
et skema om bl.a. humør, søvnkvalitet, hvordan
det føles osv.
 Med et maksimum på 15 personer kan vi
garantere dig personlig opmærksomhed.

FERMENTEREDE JAPANSKE ABRIKOSER
Frugten, der stammer fra Japan, også kaldet
japansk abrikos, er værdsat for sin effekt på
tarmens velbefindende, hvilket anses for at være
kroppens anden hjerne. Tilbage i 80’erne
begyndte forskningen i den fantastiske og unikke
formel for frugtens fermentering og urtekappe.
 Den naturlige fermenteringsproces finder sted i
fredfyldt sameksistens med omgivelserne. En
mangfoldighed af mælkesyrebakterier, enzymer
såsom alpha amylases og mikroorganismer
skaber en ny fødevare.
 Du kan finde dem på herbalwise.dk


