
 

 

De Pure Black is een geneesmiddelvrij voedingssupplement  

die is ontwikkelt uit een mix van kruidenextracten.  

In gebruik met een gezond dieetplan,vlakt de pure black  je trek in eten af en stimuleert 

het de verbranding van vet en calorieën. 
 

Het is gemaakt van biologische groene Arabica koffiebonen, Arabica en kruiden zijn de ingrediënten 

die resulteren in een heerlijke sterke instant koffie .  

 
Ingrediënten:  

• Garcinia Cambia is een vrucht extract dat helpt bij het onderdrukken van de synthese van 

vetzuren en triglyceriden vermindert de vorming. Het helpt ook om uw eetlust te 

onderdrukken.  

• Chroom speelt een belangrijke rol in de productie van insuline, controle en toenemende 

honger metabolisme.  

• Groene thee-extract heeft een antioxidant dat helpt bij de bescherming van het lichaam 

tegen mogelijke schade door vrije radicalen.  

Het helpt  bij het stimuleren van uw stofwisseling en daardoor potentieel meer 

gewichtsverlies.  

• Vitamine B12 helpt bij het behoud van de gezonde zenuwcellen en voorkomt 
bloedarmoede.  

Gebruiksaanwijzing: 

Start s' morgens met en lekker kopje GreenCoffee800 op de nuchtere maag.  

Los het zakje GreenCoffee800 op in 80 tot 100 ml heet water. Voeg zoetstof en/of melk toe naar 

eigen smaak. 

Let op: Dit product is niet geschikt voor gebruik door kinderen onder de leeftijd van 16 jaar.  

Ook niet te gebruiken door mensen die lijden aan hartaandoeningen, hoge bloeddruk of diabetes. 

Het is ook niet aanbevolen voor gebruik tijdens de zwangerschap of voor moeders die borstvoeding 

geven.  

Raadpleeg uw huisarts bij twijfel !!  

 

 

Prijzen !  

1 doos Green Coffee Pure Black  

(18 zakjes)      € 19,00  

2 dozen Green Coffee Pure Black  

(36 zakjes)      € 37,00  

3 dozen Green Coffee Pure Black  

(54 zakjes)      € 53,50  

4 dozen Green Coffee Pure Black  

(72 zakjes)      € 70,00  

5 dozen Green Coffee Pure Black  

(90 zakjes)      € 85,00  

 

LET OP !!Kosten zijn exclusief verzendkosten !!  

 

Verzendkosten:  

Per post in beschermde envelop: € 2,50  

Maximaal de inhoud van 2 doosjes per envelop (1 doosje is dan plat gevouwen )  

Vanaf 2 doosjes word het een pakketverzending 

Pakketpost € 5,00  

 

Dat kan natuurlijk worden aangevuld met, Meerdere producten uit ons assortiment 

 


