
Minuman Penurun Berat Badan dengan Bahan Alami Terbaik

Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan sebanyak 39% kaum dewasa di seluruh dunia mengalami 
kelebihan berat badan dan pada riset Institut Pengukuran dan Evaluasi Kesehatan (IHME) Amerika 
Serikat, Indonesia masuk dalam peringkat 10 besar negara dengan orang gemuk terbanyak!

Memiliki kelebihan berat badan membuat Anda jadi tidak percaya diri dalam berpenampilan dan 
pergaulan. Tak hanya itu, jangan sepelekan kelebihan berat badan karena dapat berdampak buruk bagi 
kesehatan, misalnya obesitas. Pada Riset Kesehatan Dasar 2007 dan 2010, bahwa peningkatan penderita 
obesitas berdampak pada kondisi kesehatan dan menimbulkan berbagai penyakit, diantaranya serangan 
jantung, peradangan sendi, hipertensi, diabetes, stroke, depresi, hingga kanker.

Dapatkan Bentuk Tubuh Sempurna dengan Cyanos Slimming
Untuk menurunkan berat badan dan menjaganya agar stabil, konsumsilah secara teratur Cyanos Slimming 
dari LiveWell Global. Kandungan bahan-bahan alami Cyanos Slimming  membantu menurunkan berat badan 
secara optimal, serta dapat menjaga kesehatan pencernaan. Cyanos Slimming dapat dikonsumsi untuk 
membantu program diet Anda, karena terbuat dari komposisi alami yang berkhasiat untuk penurunan berat 
badan seperti L-Karnitin, ekstrak AFA (Aphanizomenon flos - aquae), Psyllium Husk, Lotus Extract, 
Soluble Fiber, Lemon, serta Prebiotik.
Cyanos Slimming aman dikonsumsi karena telah memiliki sertifikat BPOM MD 867009005323.

Komposisi Cyanos Slimming Efektif Turunkan Berat Badan
• L-Karnitin
L-Karnitin berfungsi sebagai zat yang membantu transportasi lemak untuk bisa melewati 
ke dalam membran mitokondria pada sel, sehingga bisa mengubah lemak dalam tubuh 
menjadi energi yang lebih optimal.

• AFA
Menurut Kumar K, Lakshmanan A, and Kannaiyan S dalam Indian Journal of 
Microbiology tahun 2003, AFA memiliki kandungan yang bermanfaat dalam mengu-
rangi kadar kolesterol serta meningkatkan metabolisme dalam tubuh.

• Lotus
Hasil studi yang dilakukan oleh pakar gizi dan metabolisme Korea, Park 
Ji Yung dan Huan Du di Departemen Pangan dan Gizi, Inha University, 
Incheon, Korea pada 2010 menyatakan bahwa ekstrak daun lotus bila 
dikombinasikan L-Karnitin mampu mencegah adipogenesis (pembentu-
kan jaringan lemak). Efek ini dapat menyebabkan penurunan berat badan 
karena penyerapan lemak dibatasi. 

• Psyllium Husk
Para ilmuwan di University Toronto meneliti bahwa mengonsumsi sereal dan 
oatmeal yang mengandung serat larut dari kulit padi dan psyllium husk 
(dalam bentuk kulit ari) berbentuk gel, bisa membantu mencegah dan menga-
tasi konstipasi atau sembelit, sehingga perut menjadi lebih rata. 

• Soluble Fiber
Studi yang dipublikasikan dalam Nutrition Journal pada 2014 menyatakan 
bahwa setiap tambahan 10 gram serat terlarut setiap hari, seseorang dapat 
mengalami penurunan lemak perut selama 5 tahun. 
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Informasi lebih lanjut:

Please check out the link below for product reviews :

Aturan Pakai :

 

Membantu menurunkan berat badan.
Membantu mengubah lemak menjadi energi. 
Membantu mengurangi penyerapan lemak.
Membantu mengurangi rasa lapar. 
Membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan.
Membantu membersihkan usus besar.
Membantu mendetoksifikasi racun atau toksin
di dalam tubuh.
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Untuk ibu hamil dan menyusui, disarankan berkonsultasi lebih dahulu kepada dokter.
Hindari konsumsi untuk anak di bawah usia 15 tahun.
Untuk hasil maksimal, konsumsilah makanan rendah kalori dan olahraga secara teratur. 

 

POM MD. 867009005323 

For more information:

• Prebiotik 
Agniezka Mika, peneliti di University of Colorado Boulder, Amerika Serikat menyatakan bahwa makanan dan 
minuman yang kaya akan kandungan serat prebiotik, dapat membantu meningkatkan jumlah bakteri sehat 
dan menguntungkan kerja mikroba baik dalam usus, sehingga pencernaan menjadi lebih lancar dan sehat.

• Lemon
Sebuah artikel yang diterbitkan dalam Journal of the American College of Nutrition pada 2005 mengungkap-
kan bahwa asupan vitamin C yang cukup dapat membantu tubuh dalam memicu serangkaian reaksi kimia 
yang memecah lemak dan berguna sebagai energi. Vitamin C banyak terdapat pada kandungan buah lemon.

Anjuran :

Manfaat Cyanos Slimming :

Dosis :
2 x 1 sachet per hari.

Tuangkan 1 sachet Cyanos Slimming ke dalam gelas berisi 150ml air. Aduk hingga rata dan minum 
langsung. Disarankan untuk menggunakan air dengan suhu normal.
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