
Advogada perde 15kg com emagrecedor natural 

De acordo com o levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde no início deste ano, 
houve um aumento de 60% na obesidade no Brasil. Os dados apontam que uma a cada 
cinco pessoas no país encontra-se acima do peso.  

Considerada a doença do século, a prevalência da obesidade aqui no Brasil passou de 
11,8%, em 2006, para 18,9% em 2016.  

Apesar dos índices preocupantes, é possível reverter esta situação, recuperando a sua 
saúde e conquistando a tão sonhada silhueta enxuta. Tudo isso através de um produto 
inovador, inteiramente natural. Ficou curiosa (o), então prossiga a leitura e conheça 
esta novidade da indústria. 

Emagrecer nunca foi tão fácil!  

Lançado recentemente no mercado, o Emagrecedor X é um produto 100% desenvolvido 
especialmente para ajudar as mulheres que lutam contra a balança e que desejam 
perder peso de forma rápida e segura.  

Sua composição possui propriedades que auxiliam no aceleramento do metabolismo, 
fazendo com que assim a gordura seja queimada de forma mais rápida.  

Apesar de ser um produto recente no mercado e pouco conhecido, já existe um número 
de adeptas do Emagrecedor X. A advogada Marta Alencar de 44 anos é uma delas. 

Todos nós sabemos que após chegar aos 30 anos, perder peso torna-se uma missão 
bastante complicada, especialmente no caso das mulheres que além de serem mais 
suscetíveis a engordar, ganham quilos extras com a gravidez. E foi o que aconteceu com 
a Marta.  

Após engravidar do seu segundo filho, a advogada engordou 20 kg.  

“Durante a minha segunda gestação eu engordei demais. Eu ficava ansiosa por conta 
dos preparativos do bebê e também pelo meu trabalho, então comia muito. Nisso, 
acabei engordando 20 kg”, conta.  

Marta passou quatro meses tentando recuperar seu peso. Ela tentou dietas, 
suplementos e alguns exercícios em seu tempo livre, mas nada adiantou. Foi quando ela 
conheceu o Emagrecedor X e decidiu experimentar.  

“Eu estava um tanto cética quando decidi provar o Emagrecedor X. Conheci ele através 
da recomendação de uma amiga e foi a melhor coisa que fiz na vida. Além de recuperar 
meu antigo peso de forma rápida, eu não obtive muitos esforços. Não passei fome e 
nem me matei na ginástica. Fiquei muito satisfeita”.  

Emagrecedor X é seguro?  

Sim. O produto foi desenvolvido de forma 100% natural, ou seja, ele não possui 
substâncias químicas que causam efeitos colaterais. Sendo assim, ele não possui 
contraindicações.  



Estudos foram feitos com as cápsulas do Emagrecedor X e sua eficácia foi comprovada. 
Além do mais, o produto possui a certificação da Anvisa.   

Se você deseja emagrecer de forma rápida e saudável, garanta já o seu frasco de 
Emagrecedor X. A venda é feita somente em seu site oficial. Aproveite já!  

	


