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Informativo
Pholia Negra ® - Efeito saciador da fome
Supressor de apetite e auxiliar em dietas de redução de peso corporal
O que é Pholia Negra ®?
Pholia Negra ® é um extrato natural - insumo fitoterápico contra obesidade - super concentrado e extraído de uma planta
do gênero botânico Illex L pertencente a Família Aquifoliaceae, comumente encontrada em regiões temperadas como
norte da África, Europa Ocidental e Meridional como também na Ásia Ocidental.
Para que serve a Pholia Negra ®?
A Pholia Negra ® auxilia na redução da obesidade e no controle de peso corporal em dietas de redução de peso através
do atraso de tempo de resposta em relação ao esvaziamento gástrico, ou seja, com a pholianegra você demora mais
tempo para sentir fome novamente. Pholia Negra® vem sendo utilizada por povos indígenas há séculos como supressor
da fome. Na Europa, América latina e principalmente nos Estado Unidos é considerado um fitoterápico mais poderoso que
o Chá Verde e ao Goldenberry.
Benefícios da Pholia Negra ®



Retarda o tempo de esvaziamento gástrico (efeito de saciedade)



Acelera a plenitude gástrica.



Mantém o peso por até 12 meses



Anti-Glicante



Reduz gordura visceral localizada na região abdominal;



Aumenta proporção de queima de gordura;

PholiaNegra ® X´Tract Vetorized garante padronização em relação ao extrato comum da planta ilex p. Sua
tecnologia confere teores de seus marcadores, implicando diretamente em suas propriedades com
reprodutibilidade
Onde encontrar a Pholia Negra?
A Pholia negra ® é comercializada em cápsulas, não se trata de um medicamento pronto encontrado nas prateleiras das
farmácias ou lojas virtuais, deve ser manipulado em uma farmácia de manipulação especializada e de sua confiança, que
respeite suas necessidades individuais. Exija o selo de autenticação na hora da entrega para garantir que está
comprando um medicamento de matéria prima com procedência garantida pela Attivos Magistrais, empresa que
comercializa o insumo para as farmácias.
Como tomar Pholia Negra?
A Pholianegra deve ser ingerida 2 vezes ao dia, quinze minutos antes das principais refeições para potencializar seus
resultados. Lembre-se, este medicamento é um auxiliar em programas de dietas hipocalóricas, portanto é necessário um
programa de dieta adequado ao seu biotipo.
Efeitos colaterais da Pholia Negra ®
Pholia Negra ® é um produto natural portanto, o medicamento apresenta altos níveis de segurança, seus efeitos
colaterais foram amplamente testados e considerado seguro para uso. Em todo caso, não deixe de consultar seu Médico
ou Nutricionista antes de iniciar seu tratamento com Pholia Negra ®
Nota Pholia Negra ®:
Pholia Negra™ é marca registrada do Grupo Pharmacopeia, para insumo fitoterápico. Não se trata de um produto
acabado ou medicamento registrado na ANVISA. Não pode ser ingerido como tal. Somente mediante uma formulação
magistral com receituário medico. Exija o selo de autenticidade que comprove a excelência das matérias primas na
embalagem de seu medicamento manipulado com PholiaNegra™, evitando possíveis falsificações e total integridade dos
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produtos adquiridos
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