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YES! to a new me :) 
 

Exclusieve en doeltre�ende formule voor gewichtscontrole 
 
 
Beschrijving 
  Voedingssupplement voor gewichtscontrole 
  Remt je honger af, ook bij emotioneel overeten 
  Stimuleert vetverbranding 
 
Samenstelling 

� Konjac - Amorphophallus konjac: een hongerstillende slankmaker. Past in een 
gezonde lifestyle en draagt bij aan de opbouw van een gezond lichaam. Bevat veel 
vezels. Goed middel tegen maagzweren 

� Guttengomboom - Garcinia cambogia: Onderdrukt de eetlust. Voorkomt dat 
overtollige koolhydraten in het lichaam worden omgezet in vet. Voorkomt emotioneel 
eten door de productie van serotonine te verhogen. 

� Wakame - Undaria pinnatifida: een natuurlijk product uit de zee met veel mineralen, 
vitaminen en proteïnen. Dankzij de aanwezigheid van jodium wordt het metabolisme 
gestimuleerd en de vetverbranding verhoogd. Het is een opkikkertje voor lichaam en 
geest, heeft een voedende werking en helpt het lichaam ontgiften. 

� Groene thee – Camelia sinesis: werkt ondersteunend bij afslankingskuren door de 
bijdrage aan vetverbranding, de eliminatie van water en de darmwerking. Ondersteunt 
de circulatie en draagt bij tot de bescherming van de cellen tegen vrije radicalen. 
Groene thee ondersteunt de algemene vitaliteit en tonus. 

� Buchu – Agathosma betulina: wonderkruid uit Zuid-Afrika. Buchu heeft anti-
infectieuze, schimmelwerende en antibacteriële eigenschappen waardoor het kan 
fungeren als een natuurlijk antibioticum - dus zonder bijwerkingen. De bladeren 
hebben een genezende werking bij oedemen, ondersteunt de werking van de nieren 
en ondersteunt het blaasmilieu. 

� Chroompiccolinaat: spoorelement die een belangrijke rol speelt bij het suiker- en 
vetmetabolisme. Voor intensieve vetverbranding, die zoete trek vermindert en 
hongerremmend werkt (bvb bij een dieet of vastenkuur). 

 
 
Samenstelling per capsule: 

Konjac - Amorphophallus konjac  100mg 
Guttengomboom - Garcinia cambogia  100mg 
Wakame - Undaria pinnatifida  100mg 
Groene thee – Camelia sinesis    50mg 
Buchu - Agathosma betulina    50mg 

Chroompiccolinaat           0.035mg 

 

  
Goed om te weten 
Studies laten zien dat na 4 weken inname van Yes! -to a new me- in combinatie met 
lichaamsbeweging en gezonde voeding, er een significante verbetering is van het BMI ten 
opzichte van lichaamsbeweging en gezonde voeding zonder het gebruik van Yes!   
Voldoende water drinken is absoluut noodzakelijk, bij voorkeur natriumarm water.  
Neem tijdens de afslankperiode met Yes! dagelijks Detox op 1,5l water. 
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Contra-indicatie 
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding, of bij schildklierpatiënten (hyper). Het 
gebruik van anti-depressiva kan de doeltre�endheid van de formule teniet doen. 
 
Gebruiksaanwijzing 
Neem 2 capsules tijdens het ontbijt, en 1 bij de lunch. Neem Yes! zolang je gewicht blijft 
verliezen. Evalueer wekelijks. Daarna gradueel afbouwen: gedurende een 5-tal  dagen nog 2 
caps per dag, gevolgd door een 5-tal dagen 1 per dag. 
 
Vorm & Inhoud 
Doosje met 60 capsules in blister 
 
Verkoopprijs 
€ 44,00 
 


