
 

  Kedves Érdeklődő! 

 

Nemrég kezdődött el az Újév, és a legtöbb emberben 

ilyenkor újra-meg újra megfogalmazódik az a gondolat, 

hogy szeretne már végre újra a lehető legjobb formába 

lendülni, és leadni pár, vagy akár jópár fölösleges kilót! 

Manapság egyre többet hallani, a saját ismerősi 

köreinkben is, a Reg-enor és a Slim40 diéták 

eredményességéről, hihetetlen nagy fogyásokról.  

Ez a legjobb reklám, és referencia a Reg-enor és Slim40 

termékeknek, hogy általunk ismert, egyszerű, hétköznapi 

emberek változnak át, fogynak le tartósan úgy, ahogyan 

még sohasem sikerült nekik. 

Így ezek eredményességéről nincs is mit beszélni. 

Hogy mi a különbség a két testsúly kontroll program 

között? 

A Slim40 diéta, egy szabad mediterrán étrenddel a 2-7 kg-

ot fogyóknak ajánlott, a Reg-enor diéta meghatározott 

étrenddel, mozgásszegény életvitelhez, ill. betegség 

esetén, 10 kg feletti testsúlyvesztéshez javasolt. 

Ha valaki komolyan és tartósan szeretne fogyni, ill. egy új 

életvitelt elkezdeni, a diétát megelőzően egy komplex 

máj, emésztő - ill. bélrendszeri tisztító, méregtelenítő 

program elvégzése ajánlott.  

A kúra ideje az ajánlás szerint legalább 1-4 hónap, 

jelentősen fogyni vágyók esetén ettől több időre kell 

számítani, de maximum fél évre. 

Ne feledjük: a plusz kilók is hosszas folyamat, „kemény 

munka” eredményeként jelentek meg, ne gondoljuk azt, 

hogy mintegy varázsütésre eltűnnek – az talán nem is 

lenne túl egészséges. 

A kúra alatt ugyancsak ajánlott kollagén (bőr,- ízületek 

megóvása) és a bélflóra egyensúlyát fenntartó készítmény 

fogyasztása.  

 

Köszönöm, hogy időt szántál rám és magadra. Ha 

felkeltettem az érdeklődésed, keress bizalommal és 

díjmentesen segítek az általad választott diéta étrend- és 

az edzésterv kidolgozásában is. 

 

Üdvözlettel: 

Balázs Enikő 

ÚT 
AZ EGÉSZSÉGES FOGYÁSHOZ 
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Fogyasztási javaslat: 

 Napi 3x 10 ml (3×1 evőkanál). 

 Reggel éhgyomorra, ébredés után, délben és este 

evés után 1-1,5 órával vegyük be, és mindhárom 

alkalommal rövid ideig tartsuk a szánkban lenyelés 

előtt. 

 A túlsúlyos egyének 4-5 hétig fogyaszthatnak 

nagyobb mennyiséget 3×15 ml-t (3×1,5 evőkanál). 

 Fogyasztás előtt felrázandó! 

Tárolás: a Reg-Enort fénytől védve kell tárolni, hűvös 

helyen, melegebb időszakban lehetőleg 

hűtőszekrényben.  

HOGYAN MŰKÖDIK A REGENOR ITAL? 

A Regenor ital hatására beindul egy erős epetermelés. 

Mivel a Regenor ital hatására az epetermelés fokozódik, 

és az állati zsíradéktól kinyílik az epekapu, az epefolyadék 

bőségesebb lesz és felhígul. 

 

Ettől az epehólyag és az epevezeték megtisztul a pangó 

folyadéktól. Epetisztítás elkezdődik. 

Az epe folyadék (enyhén lúgos) a patkóbélbe ürülve 

serkenti a hasnyálmirigy folyadék (ez is lúgos) és az 

emésztőenzimek ürülését. 

A gyomorból érkező táplálék savasból lúgosra fordul. 

 

Ez a folyamat biztosítja, hogy a vékonybélben a 

táplálékok az enzimek segítségével jobban felszívódjanak. 

A lúgos közegben elmúlnak a gyulladások és irritációk. 

Az epe kiírtja a káros gombákat, baktériumokat és 

vírusokat az emésztőrendszerből. 

A lúgos közegben sokkal jobbá válik a felszívódás, jobban 

hasznosul a tápanyag. 

A gyulladásos folyamatok csökkenésével beindulnak az 

öngyógyító folyamatok. 

A szervezet regenerálódik, az anyagcsere rendeződik. 

 

Az öngyógyító folyamatok beindulása tovább folytatódik. 

A Reg-Enor ital hosszú és közepesen hosszú-láncú 

aminosavai megtisztítják a sejteket és a sejtek közötti 

folyadékot a káros lerakódásoktól. 

REG-

ENOR 
A MAGYAROS DIÉTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A káros anyagok és amit a szervezet már nem tud 

lebontani a zsírsejtekben elraktározva tárolódnak. Ezek az 

anyagcsere folyamatok javulásával, rendeződésével 

kiürülhetnek. Méregtelenítés, salaktalanítás, toxikus 

anyagok kipucolása indulhat. 

 

A Reg-Enor hatására a bőr is méregtelenítődik, megtisztul, 

megszűnik a narancsbőr, feszesebb és fiatalabb lesz. 

Az anyagcsere folyamatok felgyorsulásával az ízületek és 

az erek is megtisztulhatnak a lerakódásoktól. 

Mivel a vékonybélben megszabadultunk a pangó 

méreganyagoktól és a diéta hatására megszűnhettek a 

gyulladások, az immunrendszer újra megerősödhet. 

 

 

HOGYAN ÉRDEMES EGY DIÉTÁT ELKEZDENI? 

Ha valaki komolyan és tartósan szeretne fogyni, ill. egy új 

életvitelt elkezdeni, a diétát megelőzően egy komplex 

máj, emésztő - ill. bélrendszeri tisztító, méregtelenítő 

program elvégzése ajánlott, mely párhuzamosan tart a 

diétával együtt bő 1 hónapig. 

0 - 10. nap:  

Intestinal Cleansin - Bélrendszer-tisztító program (ebben 2 

zacskó van, az 5 kapszulást reggel kell bevenni, a 4 

kapszulást pedig este  

+ Detox Formula – májtisztítás, 3 kapszula este 

+ Para Cleanse – Parazitahajtó, 3 kapszula este 

+ Candida Cleanse – Candidagomba-ölő, 3 kapszula este 

 

10. - 20. nap:  

Reg-Enor / SLIM40 ital kezdése párhuzamosan napi 3-szor 

+ Flora Plus (bélrendszeri probiotikum) elkezdeni szedni 

 

20. - 30. nap:  

Reg-Enor / SLIM40 folytatása  

+ Natu - Lax mellé  

+ Detox Formula 3 kapszula este 

+ Para Cleanse 3 kapszula este 

+ Candida Cleanse 3 kapszula este 

 

30. - 40. nap: 10 napszünet 

Reg-Enor / SLIM40 folytatása  

40. - 50. nap:  

Reg-Enor / SLIM40 folytatása  

+ Natu - Lax mellé  

+ Detox Formula 3 kapszula este 

+ Para Cleanse 3 kapszula este 

+ Candida Cleanse 3 kapszula este 
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50. naptól:  

Reg-Enor / SLIM40 folytatása  

+ KOLLAGÉN + ROST + AMINO ITALPOR (bőr + ízületek) 

+ MikroBiom (bélflóra táplálása)+ MSM C vitamin reggel és 

este 

+ Immun Supreme alga kapszula (méregtelenítés + 

pajzsmirigy) napi 2x2 vagy napi 2 

 

REG-ENOR MINTAÉTREND  

A kúra alatt fogyasztható: 

 Zöldségfélék: bab, borsó, lencse, kukorica, cékla, 

zöldpaprika, paradicsom, káposztafélék, karfiol, 

brokkoli, kínai kel, karalábé, hagymafélék, 

retekfélék, sárgarépa gyökér. 

 Citrom, grapefruit. 

 Kolbász, szalonna, sonka, tojás, máj, májkrém, 

mindenféle hústermék, zsír. 

 Rizsliszt, teljes kiőrlésű rozsliszt, rizs.  

 Teljes kiőrlésű rozskenyér, pirítva. 

Mellőzzük a fogyasztását az alábbi termékeknek: 

Tej, vaj, sajt, túró, tejföl, margarin, olaj, savanyúság, méz, 

cukor, tészta, krumpli, kenyérféleségek, sütemények, 

péksütemény, gyümölcs, savanyúság, ecet, lekvár, olajos 

magvak, cukros üdítő, szörp, szénsavas italok, alkohol.  

Általános javaslatok, ötletek, étrend ötletek 

 Zsírral főzz, de ne zsírosan. 

 A kukoricalisztből készült galuskához dupla 

tojásmennyiséget használjunk, és kevés vizet. 

 Az idénysalátát Reg-enorozás idején csak 

citrommal locsolom meg, és hétfűszer sóval sózom. 

 A főzelékeket gyakran fogyasztjuk, a rántást 

rizsliszttel készítve. Még a tökfőzeléket is szeretjük 

vele tejföl nélkül, kis hagymával készítem a rántást. 

 Az étkezésekhez mindig egyetek zöld salátát, 

lehetőleg nyersen, bármennyit. 

 A hús ne legyen nagyobb, mint ami a tenyeretekbe 

belefér. 

 Rizsből a barna rizst használjátok, de még jobb a kis 

GI (glikemiás indexű) köles, hajdina, vagy gersli. 

 

MAGYAROS MINTAÉTREND 

1. nap  

 reggeli: pirítós, kacsa, liba v sertés zsír, paradicsom, 

paprika, tisztított víz 

 ebéd: bármilyen főzelék Regenorosan, sült hús, pirítós, 

zsír 

 vacsora: pirítós, szalonna, zöldségek, uborka (zöld), 

paprika, paradicsom, tea 

 

KAPCSOLAT 

TELEFONSZÁM: 

+36 20 417 3811 

 

WEBHELY: 

https://femilla.blog.hu/2022/01/

23/a_biocom_regisztracio_lepe

sei 

 

E-MAIL-CÍM: 

enitoth@gmail.com 

https://femilla.blog.hu/2022/01/23/a_biocom_regisztracio_lepesei
https://femilla.blog.hu/2022/01/23/a_biocom_regisztracio_lepesei
https://femilla.blog.hu/2022/01/23/a_biocom_regisztracio_lepesei
mailto:enitoth@gmail.com


 

2. nap  

 reggeli: kolbász, pirítós, paprika, facsart grapefruit 

 ebéd: bármilyen leves, lecsó kolbásszal, rizzsel v tojással 

 vacsora: pirítós, Stefánia vagdalt hidegen, sonka, zsír, 

zöldségek 

3. nap 

 reggeli: pirítós, tojásrántotta sonkával, paradicsom, 

paprika, tea 

 ebéd: párolt zöldség, csirkemell grillezve, (zsírban sütve), 

pirítós, regenoros limonádé 

 vacsora: virsli, kevés mustárral, zsíros pirítós, zöldség, tea 

4. nap  

 reggeli: libazsíros pirítós, paradicsom, tisztított víz 

 ebéd: csontleves, rizs, rántott hús, grillezett zöldség 

 vacsora: mangalica szalonna, paradicsom, tea 

5. nap  

 reggeli: sonka, zsíros kenyér, zöldség, facsart grapefruit 

 ebéd: Zöldségleves, paradicsomos káposzta sült 

csirkével, limonádé 

 vacsora: gyulai kolbász, zsíros pirítós, paradicsom, paprik   

a 

6. nap  

 reggeli: zsíros kenyér, sonka, paradicsom, paprika, szörp 

 ebéd: Zöldségkrémleves, csirkehús, sült hús, rizzsel,  

zöldségek, saláta citrommal 

 vacsora: főtt kukorica, zsíros kenyér, paradicsom 

7. nap  

 reggeli: pirítós, szalámi, kolbász, paprika, facsart 

grapefruit 

 ebéd: lencsefőzelék sült kolbásszal, sültszalonna taréj 

 vacsora: császárszalonna, pirítós, zöldség, tea 

8. nap  

 reggeli: kolbász, zsír, pirítós, zöldség, MSM C italpor 

 ebéd: paraszt tál( rizs vagy rizibizi, szalonna, hagyma, 

kolbász sütőben összesütve),zöldségek 

 vacsora: zsíros kenyér, minőségi virsli, kolbász, zöldségek 

9. nap  

 reggeli: zsíros kenyér, minőségi virsli, zöldség 

 ebéd: Leves, zöldségekkel sült csirkemell, tea 

 vacsora: virsli, pirítós, paradicsomsaláta, víz 

10. nap  

 reggeli: rántotta, pirítós, paradicsom 

 ebéd: bármilyen zöldség leves, rakott erdélyi káposzta 

 vacsora: szalámi, pirítós, zöldség saláta, tea 

11. nap  

 reggeli: pirítós, zsír, szalámi, zöldség, tea 

 ebéd: gulyásleves, káposztás rösztli v. répás muffin 

 vacsora: chillis bab, kolbász, rakott szalonna, hagyma, 

zöldség 

12. nap  

 reggeli: szalámi, szalonna, pirítós, zöldség, Flavonoid ital 

 ebéd: karfiol leves, vadas regenorosan, tisztított víz 
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 vacsora: pirítós, tepertő, szalonna, zsír, zöldségek 

13. nap  

 reggeli: kolbász, zsír, tojásos muffin, pirítós, paprika, 

paradicsom 

 ebéd: gulyásleves, pörkölt, rizs, paradicsom, facsart 

grapefruit 

 vacsora: császárszalonna, libazsír, pulykamell sonka, 

pirítós, zöldségek 

14. nap  

 reggeli: sonka, rántotta, zsír, pirítós, tea 

 ebéd: tökfőzelék, kolbásszal, sült szalonnával, limonádé 

 vacsora: kukorica, zsír, sonka, céklasaláta + 

sárgarépával + MSM/C, pirítós 

15. nap  

 reggeli: pirítós, zsír, sonka, kolbász, zöldség, víz 

 ebéd : rizs, sült csirke, cékla saláta, grapefruit ital 

 vacsora: pirítós, császár szalonna, kolbász, tepertő, 

zöldségek  

16. nap  

 reggeli: pirítós, kacsazsír, tepertő, kolbász, zöldségek, tea 

 ebéd: tojásos lecsó sült szalonnával, pirítós, limonádé 

 vacsora: kenőmájas, sonka, tepertő, pirítós, paradicsom, 

paprika, víz 

17. nap  

 reggeli: mangalica zsíros pirítós, tea 

 ebéd: zöldség leves, baconba tekert csirke máj, rizs, 

céklasaláta 

 vacsora: pirítós, virsli, szalonna, kenőmájas, zöldségek 

18. nap  

 reggeli: tepertő, kenőmájas, zsír, pirítós, grapefruit ital 

 ebéd: sertés pörkölt rizzsel, uborka, paradicsom, 

paprikasaláta 

 vacsora: szendvicskrémes pirítós, paradicsom, tea 

19. nap  

 reggeli: tojásrántotta szalonnával, pirítós, zöldségek 

 ebéd: sárgaborsó leves, sertés flekken rizzsel, cékla 

saláta 

 vacsora: libazsír, pirítós, paradicsom, tea 

20. nap  

 reggeli: kacsazsír, pirítós, sonka, zöldségek, citromos víz 

 ebéd: csontleves, marhapörkölt rizzsel, uborkasaláta 

 vacsora: pagoda karfiolos omlett 

21. nap  

 reggeli: kenőmájas, téliszalámi, pirítós, tea 

 ebéd: zöldségleves, rakott kelkáposzta tejföl nélkül 

 vacsora: császárszalonna, zsír, pirítós, zöldségek 

22. nap  

 reggeli: tepertő, zsír, pirítós, paprika. MSM C italpor 

 ebéd: gulyásleves, csirkemell pörkölt rizzsel, uborkasaláta 

 vacsora: tepertőkrém, szalonna, sonka, pirítós, 

paradicsom 
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23. nap  

 reggeli: baconos petrezselymes tojásos reggeli, tea 

 ebéd: rakott kelkáposzta rizzsel tetejére tojás tejföl 

helyett 

 vacsora: szalámi, zsír, tepertő, zöldségek, pirítós 

24. nap  

 reggeli: kacsazsíros pirítós, paprika, paradicsom, tea 

 ebéd: nyitrai finomfalatok gombás rizzsel, flavonoid szörp 

 vacsora: erdélyi szalonna, pirítós, paradicsom, víz 

25. nap  

 reggeli: szalonna, paprika, pirítós, MSM/C ital 

 ebéd: gulyásleves, Regenoros Rizskoch v tejberizs 

 vacsora : erdélyi fatányéros, rizs, uborkasaláta 

26. nap  

 reggeli: kolbászkrém, pirítós, tea 

 ebéd: zöldség leves, cigánypecsenye rizzsel, vegyes 

saláta 

 vacsora: sülthurka, zsír, pirítós, víz 

27. nap  

 reggeli: tepertő, szalonna, pirítós, zöldség, tea 

 ebéd: zöldség leves, sült harcsafilé rizzsel, paradicsom 

 vacsora: zsíros pirítós, szalámi, uborka 

28. nap  

 reggeli: tojásos virsli, pirítós, paradicsom 

 ebéd: csontleves, kelkáposzta főzelék marhapörkölttel 

 vacsora: sült szalonna, pirítóssal, uborka 

29. nap  

 reggeli: gyulai kolbász, zsír, pirítós, tea 

 ebéd: húsleves, sült hús krumplival, répás céklasaláta 

 vacsora: zsíros pirítós kenyér, paprika 

30. nap  

 reggeli: virsli, kolbász, pirítós, zsír, paradicsom 

 ebéd: zöldségleves, sertéspörkölt kevés tésztával, 

paradicsomsaláta 

 vacsora: szalonnás rántotta, hagyma, paradicsom, 

paprika, uborka 

31. nap  

 reggeli: kacsazsír, pirítós, paradicsom, paprika 

 ebéd: töltött káposzta (édes káposztába töltve, 

paradicsommal/citrommal savanyítva) tejföl nélkül 

 vacsora: szalámi, szalonna, pirítós, zöldségek, tea 
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A glükomannán a csökkentett energiatartalmú étrend 

keretein belül hozzájárul a testtömeg-csökkenéshez. Ez a 

leglényegesebb állítás, ami a termékről elmondható, s ami 

a legörömtelibb, hivatalosan ki is írható a címkére! A 

glükomannán pedig a Slim40 legfontosabb összetevője. 

Röviden tehát: a Biocom vadonatúj készítménye nagyban 

segítheti a fogyást, ha gondos étkezéssel, a kalóriák 

számának csökkentésével és lehetőség szerint a mozgás 

beiktatásával maga a kúrázó is tesz érte. 

Mi is az a glükomannán?  

Orvosilag jóváhagyott módszerről van szó, és a hivatalos 

kiírás lehetősége is bizonyítja: széles körben elfogadott, 

egészségre nem veszélyes, viszont hatásos. Maga a 

glükomannán röviden egy egzotikus növény, az 

ördögnyelv kivonat hatóanyaga, nálunk pedig termék 

formájában egy olyan étrend-kiegészítő, mely magas 

rosttartalmú. És itt a lényeg! 

A duzzadó rostok jótékony hatásai  

Van ugyanis egy fantasztikus képessége: amint vízzel 

elkeverjük, kocsonyásodik, így kitölti a gyomrot, a rost 

ugyanis felszívja a vizet. Míg „átutazik” rajtunk, a belek és 

a gyomor működését serkenti, de egybehangzó források 

szerint normalizálhatja a vércukorszintet és segítheti az 

emésztést is. Ráadásként a rosttartalom miatt 

hozzájárulhat a méregtelenítéshez is. Ebben az 

értelemben tehát nem „hoz”, hanem inkább „visz”.  

Telít, csökkenti az éhséget  

S hogy jön ide a fogyás? Már a fentebbiek okán is 

kedvező az élettani hatása, de mivel a gélszerű anyag 

kitölti a gyomrunkat, az éhségérzet is csökken. Szó szerint 

eltelít, így normál esetben csökken a kalóriabevitel – miért 

ennénk, ha tele vagyunk? S mivel ez a folyamat viszonylag 

lassú, a jóllakottság kellemes érzése is tovább tart. Vagy 

másképpen: a felesleges étkezéstől mentes időszak. 

 Diétával, mozgással még jobb  

Azért érdemes figyelni a hivatalos mondatot: „csökkentett 

energiatartalmú étrend keretein belül” működik a termék 

SLIM40 
A MEDITERRÁN DIÉTA  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

és járul hozzá a testtömeg csökkentéséhez. Tehát nem 

afféle „csodaszer”, ami megengedi a például cukros 

„bűnözést” vagy a mértéktelen, féktelen falást. Viszont 

egy csepp önuralom mellé ragyogó kiegészítő. Pláne, ha 

mozgással is tudjuk párosítani. Akinek ez a kettő így-úgy 

eddig is ment, most megtalálta a kulcsot a fogyáshoz!  

És: rengeteg plusz!  

Ehhez hozzájárul, hogy a glükomannánon kívül L-carnitin, 

zöld tea, kollagén, C-vitamin és a cink is fontos összetevője 

a népszerűnek ígérkező táplálék-kiegészítőnek. És króm és 

kolin, és még sorolhatnánk, így bátran kijelenthető: extra 

termék született, az alkotóelemek egymást erősítő 

hatásaival. Mindez elősegíti, hogy jól érezzük magunkat a 

bőrünkben, ami nem csak a külvilág szemében lesz szebb, 

de egészségesebb is!  

Extra finom: meggyes vagy körtés? 

És még az élvezeti értékről sem kell lemondania, hiszen a 

Biocom kétféle ízben kínálja a Slim40-et. Az italpor 

meggyes és körtés ízesítéssel kapható, s aki kóstolta, lassan 

akkor sem tudná elhagyni, ha éppen nem kúrázik, mert 

egyszerűen finom!  

40, mert negyven napos a kiszerelés  

Mielőtt bárki megijedne: nem korosztályhoz van igazítva a 

Slim40. A nevét onnan kapta, hogy legalább 40 napnyi 

adag van belecsomagva a dobozba.  

HOZZÁJÁRUL: 

 a testtömeg csökkentéséhez 

 a normál májműködés fenntartásához 

 a normál zsíranyagcserében 

 a normál sav-bázis egyensúly fenntartásában 

 az egészséges szellemi működés fenntartásához 

 a fáradtság csökkentéséhez 

 a csontozat egészségének fenntartásához 

 az immunrendszer normál működéséhez 

 az idegrendszer ideális működéséhez. 

HOGYAN FOGYASZD? 

Napi 3 alkalommal fogyasztandó, főétkezéseket 

megelőzően. 3 gramm SLIM40 port oldjunk fel 300ml 

vízben és már fogyaszthatjuk is. 

Oldás után ne hagyjuk sokáig levegőn az elkészített 

oldatot, hiszen a glükomannán sűrűsítő, zselésítő hatása 

miatt (amit a japán konyha már évszázadok óta használ) 

kocsonyás állagúvá teheti a készítményt. 
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A 40 napos méregtelenítő, tisztító Program termékei: 

 

 Intestinal Cleansin – 10 908 Ft (10 napos adag) 

 

 Detox Formula – 4 572 Ft (60 kapszula) 

 

 Para Cleanse – 5 544 Ft (60 kapszula) 

 

 Candida Cleanse – 5 400 Ft (60 kapszula) 

 

 Flora Plus – 6 465 Ft (60 db kapszula) 

 

 Natu - Lax – 4 320 Ft (60 kapszula) 

 

 

Diéta termékei:  

 

 Reg-Enor – 5 144 Ft (16 napi adag) 

 

 SLIM40 – 12 640 Ft (40 napi adag) 

 

 KOLLAGÉN + ROST + AMINO ital – 8 340 Ft (450 gr) 

 

 MikroBiom – 5 529 Ft (150 gramm) 

 

 Immun Supreme – 10 026 Ft (240 Kapszula) 

 

Regisztráció folyamata:  

https://femilla.blog.hu/2022/01/23/a_biocom_regisztracio_

lepesei 

 

 

Minimális rendelési összeg: 12 000 Ft 

Ingyenes kiszállítás: 17 000 Ft felett 
 

ÁRLISTA 
AMELY MINDEN VÁSÁRLÁST 

KÖVETŐEN KEDVEZMÉNYEKET AD 

A KÖVETKEZŐ VÁSÁRLÁSNÁL 
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