Η στιγμή της αλήθειας έφτασε. Με τις διακοπές προ
των πυλών, τα… αποκαλυπτήρια είναι επικίνδυνα κοντά. Όμως και ποια δεν τρέμει να εμφανιστεί στην
παραλία, μπροστά στα εξονυχιστικά μάτια των φιλενάδων και των θαυμαστών της, με τίποτα άλλο εκτός
από ένα τοσοδούλι ροζ, μαύρο ή εμπριμέ μπικίνι;
Εδώ και μόνες μας στο δοκιμαστήριο, αντιμέτωπες
με το μαγιό που υποσχόταν ως δια μαγείας να κρύψει την κοιλιά και τα ψωμάκια, αλλά για μια ακόμη
φορά απέτυχε να τηρήσει τις εξαγγελίες του, μας
ερχόταν να σπάσουμε τον καθρέπτη. Το σενάριο
είναι λοιπόν γνωστό και μάλλον κατάλληλο για ταινία
τρόμου. Η συνήθης αντίδραση είναι να δοκιμάσεις
τη δίαιτα του ανανά, του αστροναύτη ή της σκέτης
αφαγίας, ελπίζοντας πως έστω και στο παραπέντε
θα μεταμορφωθείς σε κάτι που θα προσεγγίζει το
concept της «θεάς της παραλίας». Δυστυχώς, όπως
και το δήθεν θαυματουργό μαγιό, έτσι και αυτές
οι εξπρές δίαιτες, αποτυγχάνουν να σταθούν στο
ύψος των περιστάσεων. Ακόμα και αν τις ακολουθήσεις κατά γράμμα, το πιθανότερο είναι πως θα χάσεις μεν τα δυο-τρια ή και πέντε κιλά που σε ταλαιπωρούν, αλλά δυστυχώς όχι από τα σημεία που το
θέλεις. Βλέπεις αυτά τα ψωμάκια είναι πολύ επίμονα,
ενώ το στήθος σου μετά τη δίαιτα έγινε πλάκα. Άσε
που νιώθεις μια τεράστια αδυναμία και σου έρχεται
να επιτεθείς στο πρώτο προφιτερόλ που θα βρεθεί
μπροστά σου… Πριν βιαστείς να τα βάψεις μαύρα
και να καταφύγεις στη λύση του… μπουρκίνι, σου
έχουμε νέα: Τώρα υπάρχει το Squeezy Athletic, ένα
νέο προϊόν που σε βοηθάει να εξαφανίσεις πόντους
από τα σημεία που υπάρχει το περισσότερο λίπος,
χωρίς να χάσεις μυϊκό ιστό, αλλά και ούτε και να
πεινάσεις. Το μυστικό του είναι οι υδατάνθρακες
με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη που ανεβάζουν κατ’
ελάχιστο δυνατό τις τιμές του ζαχάρου στο αίμα και
τροφοδοτούν σωστά τα κύτταρα, δυναμώνοντας το
μυϊκό σύστημα και ταυτόχρονα επιτρέποντας την
αποτελεσματική καύση του λίπους. Και όχι, δεν είναι
λόγια του αέρα. Υπάρχει πληθώρα μελετών που το
αποδεικνύει επιστημονικά. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο
που το Squeezy Athletic χρησιμοποιείτε με απόλυτη
επιτυχία σε άτομα πριν και μετά από χειρουργική
επέμβαση παχυσαρκίας. Και μην ανησυχείς για τυχόν παρενέργειες, αφού είναι εγκεκριμένο από τον
Ε.Ο.Φ., ενώ μπορεί να καταναλωθεί από διαβητικούς
και από γυναίκες που θηλάζουν. Δοκίμασε λοιπόν το
εξατομικευμένο στις ανάγκες σου πρόγραμμα του
Squeezy Athletic και σε χρόνο ρεκόρ θα διαπιστώσεις πως εκείνο το τοσοδούλι ροζ, μαύρο ή εμπριμέ μπικίνι, είναι ο μεγαλύτερος φίλος σου και όχι ο
εχθρός που μέχρι τώρα έτρεμες…
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