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Leptin Cocoa-Hot Chocolate 

 
Leptin Cacao Hot Chocolate geeft het zelfde resultaat als,           

Green Coffee 800 en de Leptin Afslank Thee. 
Leptin - de beste keuze om af te slanken 

Cacao of warme chocolademelk voor een gezond gewichtsverlies  
Dit  is een 100% zuiver natuurlijke vermageringsdrank. 
Natuurlijke Cacao, kruiden vermageringsdieet formule  
100% natuurlijk en plantaardig, eenvoudig te gebruiken en krachtig in werking.  
 
Onderdrukt de eetlust op een veilige wijze.  
Cacao bevat grote hoeveelheden antioxidanten zoals epicatechins en polyfenolen. Fiber in 
cacao is gekoppeld aan een afname van gewicht en geeft tevens een gevoel van volheid.  
 

Val nu af op een gezonde en verstandige manier . 

*** Belangrijk: ***      

Geschikte leeftijd: 18-60 jaar 

Niet geschikt voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven,  

mensen met hart- en vaatziekten. 

Bij twijfel, raadpleeg voor gebruik uw arts.  

Inhoud 1 doos:  

18 verpakkingen van Leptin Cocoa  in een fabriek verzegelde doos 

U gebruikt 1 zakje per dag. 

Het is wel van groot belang dat je voldoende water drinkt, minimaal 1,5 tot 2 liter per dag                  

dit om de afvalstoffen af te voeren. 

* Dit product is niet bestemd voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten* 

Ingrediënten 

Ingrediënten : Cacao, Melk, Fructus Auruntii Immaturus, Ginger Essence, Lotus Blad 
Essence, Wild Rose Essence, Chitine,  
Chinese Rose Essence, Vit B3, B6 en vitamine C                                                                        

 
Al deze stoffen staan gedetailleerd verklaard op Wikipedia 

 
 

Gebruik 
 

Voor de beste resultaten los je ’s ochtends, 20 a 30 minuten voor je ontbijt, een zakje            

Leptin Cocoa op in 80 tot 100 ml heet water en je zult de volle smaak van de Cacao 

ervaren. Voeg zoetstof en/of melk toe naar eigen smaa. 
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Een gezonde manier van de trek onderdrukken  

Je zult het verschil voelen in vitaliteit gedurende de rest van de dag. Daardoor heb je ook 

meer zin in beweging en ben je gewoon actiever dan normaal. 

Sla je ontbijt niet over want het is de belangrijkste maaltijd van de dag. Neem wel een 

verstandig en niet al te groot ontbijt wat er voor zal zorgen dat je gedurende de dag minder 

honger krijgt. 

Leptin Cocoa zorgt ervoor dat je minder hongergevoel zal hebben waarmee je de calorie 

inname aanzienlijk zal beperken. Je zult dus door de dag heen minder trek hebben en vooral 

de tussendoortjes kunnen vermijden! 

Eet een lichte lunch en vermijdt gedurende de dag zoveel mogelijk vetten en suikers. Tijdens 

het avondeten zal je waarschijnlijk ook tevreden zijn met kleinere porties. 

Eet niet uit gewoonte en je zal door het verminderde hongergevoel langzaam maar zeker je 

eetpatroon aan passen. Vermijdt eetgewoontes zoals eten terwijl er geen hongergevoel is of 

het leeg eten van je bord bij een vol gevoel. Hou ook rekening met de wetenschap dat je 

hersenen pas een vol gevoel door geven 25 minuten na het begin van je maaltijd, dus eet 

rustig en in kleine happen. 

Na een tijdje zal je maag wat inkrimpen en minder behoefte hebben aan grote hoeveelheden 

voedsel zodat je over de hele dag gewoon minder kan eten. 

Door de hogere dosis Cacao voel je jezelf energieker en gezonder terwijl de krachtige anti-

oxidanten sneller de afvalstoffen uit je lichaam verwijderen. 

Na een 4-tal weken zal je al het verschil zien en voelen. Je lichaam ziet er beter uit, je huid 

wordt gezonder en je zult enkele kilo’s en/of centimeters kwijt zijn. 

Personen met een snel metabolisme merken de eerste resultaten al na 1 a 2 weken. 

Personen met een trager metabolisme doen er gemiddeld 2 tot 4 weken over om dezelfde 

resultaten te bereiken. Sommigen zullen tijdens de eerste weken eerst aan hun kleding gaan 

merken dat ze centimeters kwijt zijn. Anderen zullen eerst kilo’s verliezen en pas na een 

aantal weken centimeters kwijt raken. 

Gebruik de Leptin Cocoa in combinatie met een gezonde voeding en genoeg beweging om 

nog betere resultaten te boeken! 

Een reactie: 
 
YUM! Ik kan het niet geloven, dat iets zo goed smaakt en me ook nog helpt met afvallen.                        
Op deze manier kan je niet fout gaan. Ik ben erg blij de Leptin cocoa te hebben gevonden omdat ik 
zelf slecht tegen cafeïne kan. Dit vond ik erg omdat ik zag dat de green coffee800 zo goed werkte bij 
iedereen. Deze oplossing is dus voor mij geweldig!! 
 
Bedankt  groetjes van Andrea 

Leptin Cocoa 

Natuurlijke afval cacao - Leptin - de beste keuze om af te slanken 
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Medisch Onderzoek,   

In april 2007 is uit  een gepubliceerd onderzoek van  de Archives of International 
Medicine gebleken  dat cacao flavonols uw bloeddruk  helpt te verminderen .   
Ook in 2006 publiceerden zij dat na een 15 jaar durende studie, het resultaat bij 50% 
van de geteste personen vermindering gaf van de cardiovasculaire mortaliteit indien 
men regelmatig de cacao gebruikt.  
  
Harvard Medical School onderzocht ook de effecten van cacao flavonols.  
Onderzoekers ontdekten dat mensen met een regelmatig gebruik minder last hebben  
van hart-, vaatziekten en kanker.   
 
Men is van mening dat een betere doorbloeding kan helpen de gezondheid  te 
verbeteren en belangrijke gevolgen zal hebben voor hart en hersenen, het bevordert 
uw geheugen en u zal hierdoor makkelijker leren. Cacao bevat immers een hoog 
niveau van flavonoïden in het bijzonder epicatechine, de meest krachtige anti-oxidant 
die bestaat.  
 
Cardiovasculaire voordelen.   
Fructus Auranti Immaturus is een fruitextract die kan  helpen tegen een opgeblazen 
gevoel en het onderdrukt tevens de eetlust.   
 
Gember is nuttig  voor hart- en vaatziekten. Het heeft de eigenschappen bloed te 
verdunnen en cholesterol te verlagen en bevordert de eliminatie van darmgassen.  
 
Lotus blad heeft in zijn vermogen om koorts te verlichten en de spijsvertering te 
verbeteren.   
 
Chitine is een natuurlijk, niet giftige polysaccharide welke uw  immuunsysteem 
verbeterd.           
 
Chinese Rose Essence geeft  een positieve steun aan de spijsvertering.   
 
Wild Rose Essence is een zeer spirituele essence.  
 
Vitamine B3 (niacine) helpt  bij het omzetten van voedsel bij een lagere energie en 
het helpt tegen de slechte cholesterol (LDL) en triglyceriden (vet) en verhoogt het 
goede cholesterol (HDL) niveau in het  bloed.  
 
Vitamine B6 helpt en onderhoudt bij uw bloed de glucose (suiker)  en is belangrijk 
voor het zenuwstelsel en het immuunsysteem om efficiënt te kunnen functioneren.   
 
Vitamine C is een zeer effectief anti-oxidant en is ook vereist bij de synthese  van de 
carnitine - welke essentieel is voor het transport van vet in omzetting van energie.  
 

 
Al deze stoffen staan gedetailleerd verklaard op Wikipedia 
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Leptin Cocoa: Let op 

Pas op voor valse producten!  

Originele Leptin Cocoa   

 
Er zijn veel nagemaakte producten op markten over de hele wereld. Sommigen van hen zijn 

schadelijk en zelfs gevaarlijk voor uw gezondheid en natuurlijk niet zo effectief als de 

originele Leptin Cocoa.  Het product van American Leptine Pharmaceuticals Limited & 

Smart Sense International Ltd.  

Leptin Cocoa  ondergaat strenge laboratoriumtests in elk stadium van de productie met het 

oog op een zekere kwaliteit en een gezond product. Vergeet niet, slechte kwaliteit producten 

die niet zijn onderworpen aan deze laboratoriumtests kunnen schadelijk zijn voor uw 

gezondheid!  

Leptin Cocoa 

Kan je helpen met bereiken van volgende doelen: 
 

 Verminderen van overtollig lichaamsgewicht 

 Verminderen van het percentage lichaamsvet. 

 Verminderen van de vermoeidheidssymptomen. 

 Vergroten van je energie niveau en alertheid. 

 Vergroten van je antioxidant activiteit. 

 Verbeter je algemene spijsvertering. 

 Versnellen van de afvoer van schadelijke stoffen. 

 Versterken van je immuun systeem. 

 In balans brengen van een normaal en gezond cholesterol niveau. 

 Breng je lichaam beter in vorm. 

Uiteraard deels in combinatie met gezonde voeding en een beetje lichaamsbeweging! 
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Leptin Cocoa Tips 

AZIATISCHE wijsheid voor gezond afslanken. 

 Vermijd frisdranken en drink minstens 1.5 tot 2 liter water per dag dit om de 

afvalstoffen af te voeren. 

 Sla een (klein) ontbijt niet over want anders heb je omstreeks 10 uur honger en ga je 

snacken. 

 Eet zo weinig mogelijk tussendoortjes en indien je toch trek zou hebben neem dan 

bvb een stuk fruit. 

 Volg geen zwaar en moeilijk dieet, dat hou je toch niet vol, maar let gewoon een klein 

beetje op je voeding. 

 Eet vooral niet te veel ‘verzadigde’ vetten en probeer je dagelijkse dosis suiker te 

beperken. 

 Niet eten of maaltijden overslaan is het slechtste wat er is en het zorgt voor een jojo-

effect waarvan je bij komt. 

 Probeer iets kleinere maaltijden te eten waaraan je maag na een paar weken zal 

wennen. 

 Laat (in het weekend) de teugels af en toe eens een dagje los en kijk nergens naar. 

Je kunt  Leptin Cocoa perfect gebruiken als je al een dieet volgt en het zal je alleen maar 

meer helpen. Je hoeft geen cardio-training te doen maar beweeg 2 a 3 keer per week een 

uurtje (bvb: wandeling of fietstochtje) 

 

 

Leptin Cocoa  - de beste keuze om af te slanken  

 

Met de aankoop van een van onze producten (GreenCoffee800, Leptin Cocoa, Leptin Tea) 

gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. 
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