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Mi valtozik a terhesseg alatt?
 
NEMI ODAFIGYELESSEL ES HELYES ApOLAsSAL ELKERULHETOK 
A LEGGYAKRABBAN JELENTKEZO PROBLEMAK. 
Borbarat 
- A varandossag ido szakaban 

erdernes ra gaszkod ni a korab

ban be valt termekekhez, az u] 

kozmetikumok ugyanis, sot, 

m eg a biokeszitmenyek is al

lergias reakci6t vagy irritaciot 

valtha tna k ki - figy elmeztet 

dr. Vincze Ild ik6 borgyo
§ gyasz-kozmerologus. 

8" -A babavaras idoszakara 
~ 

~ jellem z6 a verejtekmirigyek 
~ 
cu 
~ 

fokozott mukodese is, ez ert 

a fu rdeshez a luges kernhata

su tu sfurdok ajanlottak, 

Csfkok ellen 
- Az, hogy kinek mennyire 

kell harcolnia a terhessegi 

csi kok ellen , [oreszt a lkat i 

tenyezok es oroklbtt tulaj

donsagok kerdese, Minden

esetre mar a terhesseg elso 
honapjatol erdern es rendsze

?; rerrneszetesen szep haj 
A terhesseget fenntart6 hormonok csbkkentik a szorzet. va
lamint a haj nullasat. igya varandossag alatt csocas hajkoro
nara tehetunkszert. A szulest kbvet6 1- 5. h6naptajekan aztan 
intenziv haihullasra lehet szarnitani. 

--hirdetes-------- 

resen kezelni a has, a mellek 

es a csip 6 te ruletet a specia
lisan erre a celra kifejlesztett 

keszitmenyekkel. 

Foltr61 toltra 
- A terhess eg alatti hor

monalis valtozasok miatt 

a rneglevo szeplok, rnajfol 

tok sotetebbek lesznek. Az 

anyajegyek szine, merete is 

valtozhat, ami alr alaban j6

indulatu folyarnat, d e azert 

erdeme s borgyo gyasz szakor
vossal ellen6riztetni. A nyak, 

a h6nalj , a m ellbimb6 terlile

ten megjelen6 borszimi, nye

les novedekeket is a b6rgy6

gyasz tudja eltavolita ni . 
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Azo aliti 

tests 
Ha egeszsegesebb. teljesebb eletet titka

akar elnJ, tottse Ie ingyenes
 
eletrnod programunkat
 

"AZ OPTlMALIS TESTSULY 19 TITKA" 
cimmet weboldalunk fooldalaro!. 

» gyors, hatekony zsireqetes 
» lzomszovetek vedelrne 

fogyas kozben 
» termeszetes osszetevok 
» amerikai sikerterrnek 
» ingyenes elennodpropram 
» elerheto ar 

A toqyas legeredmenyesebb moola az, ha a szerve
zet anyaqcserejenek sebesseqet megnoveljuk, ez
altai az, a megnovekedett "uzemanvaqszukseqlet" 
rniatt, tobb kaloriat eget el melynek eredrnenye a 
tartos zstrvesztes. A XXI. szazad zsiregete5 keszit 
menyei mar mind ezt a mechanizmust igyekeznek 
kiaknazni. A Herbal Zsireget6 azonban jelent6s 
tudornanyos elonnyel rendelkezik ezen a teren. A 
tiibbi termogenikus zsiregeto ugyanis erosen meg
terheli a horrnonalis rendszert. Sot , a szervezet 
sokszor hozzaszokik a magasabb anyagcsere-se
besseqhez as az alkalrnazkodas eredrnenyekep
pen leall a fogy as. A Herbal Zsireget6 ezzel szem
ben csak terrneszetes osszetevolvel a terrneszetes 
folyamatokat tamoqatja a szervezelben - mellek
hatasok nelkul! (Tovabbl hasznos tanacsokat es 
eletmod programunkat is rneqtalalja honlapunkon: 
www.tutifoqyas.hu) 

www.tutifogyas.hu 
+36 70 579 52 33 

"Nekem az el56 6 heres kura aiatt kicsit robb mint 4 kg·ot sikerii/t leadnom . 
Nagyonj6 a termek! " 
Katalin,37 eves 

RENDELJEN MOST 
ONLINE VAGY TELEFONON: 


