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FEEL GOOD. LOOK BETTER
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Figuactiv 28 Day BODY MISSION

Mikä se on?

Mitä se pitää sisällään?

Kuinka se toimii?

Aloita oma Body Missionisi.
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Figuactiv 28 Day BODY MISSION

Mikä on Figuactiv Body Mission?

Ratkaisu nopeaan ja helppoon painonpudotukseen ja i hannepainossa 
pysymiseen

NOPEA

HELPPO

PITKÄAIKAINEN

� Näkyviä tuloksia jo 28 päivässä

� Dieetti-Boosterit lisäävät rasvanpolttoa

� Toteuttaminen on helppoa 

� Jokapäiväiseen elämään

� Ei jo-jo efektiä

� Tieteellisesti todistettu

� Tuki ja motivaatiovarmistavat onnistuneen

painonpudotuksen
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Figuactiv 28 Day BODY MISSION

Mitä Figuactiv Body Mission tekee?

Se on paljon enemmän kuin painon pudottamista. Vain 28 päivässä:

OLE
TERVEEMPI

NÄYTÄ
PAREMMALTA

VOI PAREMMIN

� Laskee sairastumisen riskiä

� Vahvistaa fyysistä ja henkistä terveyttä

� Parantaa vartalon muotoa

� Tuo lisää itsevarmuutta

� Nostaa kokonaisvaltaista hyvinvointia
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Ateriat Dieetti-Boosterit Extrat

Miten Figuactiv Body Mission toimii?

Innovatiivinen konsepti, joka koostuu:

� Korvaa 2 ateriaa

� 1 vapaavalintainen
ateria

� Lisätuotteet tukemaan 
dieettiäsi sekä 
nopeuttamaan 
rasvanpolttoa

� Lisää motivaatiota ja
jaksamista

Figuactiv 28 Day BODY MISSION



6

Korvaa kaksi ateriaa joka päivä:

� Makealla pirtelöllä
� Lämpimällä keitolla
� Raikkaalla myslillä
� Helpoilla patukoilla

Nauti yksi maittava ateria päivässä.

� Makusi mukaan
� Milloin sinulle sopii
� Ystävien ja perheen seurassa
� Kotona tai matkalla

Ateriankorvikkeet

Kuinka toimii: Ateriat

Nautinnollinen ja tervellinen ravinto on Body Missionin ydin

Me kutsumme sitä fiksuksi syömiseksi.
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Ateriankorvikkeet

• Vähentää kalorien määrää, keho polttaa rasvaa

• Lukuisat ravintoaineet (vitamiinit, mineraalit, omega 3 rasvahapot) 
takaavat terveellisen painonpudotuksen

• Sinun ei tarvitse jättää välistä yhtään ateriaa

Korvaa kaksi ateriaa päivässä Figuactivilla, mikä:
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Pirtelöt

• Vähälaktoosinen

• Gluteeniton

• Ei säilöntäaineita

• Ilman lisättyä sokeria

Mansikka-Banaani, Latte-Macchiato, Vanilija
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Keitot

Peruna ”Auberge”, Tomaatti ”Mediterranean”, Vihannescurry ”India”

• Laktoositon
• Gluteeniton
• Ei säilöntäainieta
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Vital

Crunchy Cranberry

• Laktoositon
• Ei säilöntäaineita
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Patukat

Crunchy Caramel, Mansikka-jogurtti, Nougat, Mediterana

• Yksi patukka= yksi ateria
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Probalance Figuactiv-yrttiteeFiguactiv protein drink 
5 laadukasta proteiinilähdettä

Dieetti-Boosterit

Kuinka toimii: Dieetti-Boosterit

Tekee laihduttamisesta tehokkaampaa ja terveellisempää

� Arvokas proteiini suojaa 
lihaksia

� Lisää rasvanpolttoa

� Emäksisiä mineraaleja
happamuuden
vähentämiseksi

� Nopeuttaa 
rasvanpolttoa ja 
kiinteyttää kudoksia 

� Poistaa kuona-aineita

� Pienentää 
näläntunnetta

� Virkistää 



13

Figuactiv Protein Drink 

Lihasmassan heikentyminen ja vähentyminen on suurin syy jojo-
efektiin. 

Dieetti-Boosterit

Tärkeää proteiinia lihasmassan tukemiseen.

• Tarjoaa lisäproteiinia 5 korkelaatuisesta lähteestä

• Vahvistaa lihassoluja ja auttaa ylläpitämään
saavutettua painoa (ei jo-jo efektiä) 

• Lisää rasvanpolttoa yöllä

• Tukee painonpudotusta

1 kerran päivässä (mieluiten iltaisin)
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Dieetti-boosterit

Tarjoaa emäksisiä mineraaleja.

Poistaa elimistöstä happoja

Tukee happo-emästasapainoa
Tukee aineenvaihduntaa

Poistaa nesteitä ja kiinteyttää kudosta

Auttaa ylläpitämään saavutettuja tuloksia

ProBalance

Rasvanpoltto lisää elimistön happamuutta, tämän vuoksi happamuuden
neutralisointi on tärkeää

3 x 4 tablettia päivässä ruokailun yhteydessä
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Rasvanpoltto tuo elimistöön kuona-aineita, ja siksi niiden poistaminen
on tärkeää

Yhdistelmä tehokkaita yrttejä

� Edistää munuaisten toimintaa (nokkonen)

� Poistaa kuona-aineita (rooibostee)

� Hillitsee ruokahalua (matepuun lehdet)

� Poistaa nesteitä (sitruunaruoho)

� Tukee rasvanpolttoa (lakritsi)

� Pitää virkeänä ja tehokkaana (vihreä tee)

Dieetti-Boosterit

Figuactiv yrttitee

1 kannu päivässä
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Painonpudottaminen on entistä tehokkaampaa –
Body Mission ja FiberBoost³!
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� Kuitua kolmesta korkealuokkaisesta lähteestä

� Tukee ruuansulatusta

� Edistää suoliston terveyttä

� Auttaa painonhallinnassa

Lisätukea dieettiin

Fiber Boost³
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Body Mission päivä

Tältä Figuactiv Body Mission päivä näyttää:

Jotta aamu sujuisi nopeasti, juon pirtelön ennen töihin menoa. 
Näin olen valmis päivän haasteisiin.

AAMULLA:AAMULLA:AAMULLA:AAMULLA:
Pehmeä ja hedelmäinen pirtelö -
sekoita nopeasti ennen töihin 
menoa!

Lounastaukoon on aina pitkä aika. Silloin nälän 
tukahduttamiseen sopii erittäin hyvin Figuactiv-yrttitee.

VÄLIPALAKSI:VÄLIPALAKSI:VÄLIPALAKSI:VÄLIPALAKSI:
Figuactivin piristävä yrttitee

Lounastauolla tarvitsen jotain lämmintä purtavaa. Figuactiv
vihannes-currykeitto ja kourallinen vihanneksia tuovat
vaihtelua ja auttavat jaksamaan koko iltapäivän ilman 
näläntunnetta.

PÄIVÄLLÄ:PÄIVÄLLÄ:PÄIVÄLLÄ:PÄIVÄLLÄ:
Maukas ja pikantti keitto –
lämmin keitto lounastauolla
vihanneksillahöystettynä!

Jos töissä menee pidempään, nautin siellä annoksen Fiber
boostia, ja nälkä pysyy loitolla.

ILTAPÄIVÄLLÄ:ILTAPÄIVÄLLÄ:ILTAPÄIVÄLLÄ:ILTAPÄIVÄLLÄ:
Fiber boost vie nälän tunnetta 
pois!

Iltaisin nautin yhteisestä ajasta perheeni kanssa. 
Vastavalmistetun aterian ääressä vaihdamme päivän
kuulumiset. Myös tämä sopii LR:n Figuactiv Body Missioniin. 
Lisäannoksen proteiinia saan Figuactiv-proteiinijuomasta.

ILLALLA:ILLALLA:ILLALLA:ILLALLA:
Mukava ilta-ateria perheen kanssa. 
Sen lisäksi pehmeä proteiinijuoma.
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28 DAYS BODY MISSION

Body Missionin kolme peruspilaria

� Valitse lempi makusi

� Korvaa kaksi ateriaa päivässä 
Figuactiv ateriankorvikkeilla

� Nauti kolmas terveellinen 
omavalintainen ateria

� Online-dieettimanageri ja esite:

� Lisätietoa

� Motivaatiota

� Jaa oma menestystarinasi

� Tukevat dieettiä ja nopeuttavat 
tuloksiin pääsemistä

Ateriat

Dieetti-
Boosterit

Extrat
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BODY MISSION OHJELMAT

28 Days Body Mission 3 kuukauden Body Mission

3 kuukauden Body MissionExpert Program Flexi Program

Valmis ohjelma, sinun
tarvitsee valita vain 
lempi makusi ja aloittaa.

Ohjelma niille, jotka 
haluavat itse valita 
tuotteet.

Pitempiaikaisempaan painonpudotukseen ohjelma, 
jossa saat itse valita tuotteet

Kolme ohjelmaa jokaisen henkilökohtaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi

Asiantuntijoiden
suunnittelema

� Valitse vain 
lempimakusi

Dieettiohjelma pidempikestoisempaan dieettiin 
–
valitse tuotteet toiveidesi mukaan

� Valitse tuotteet
(pirtelö, keitto tai vital)

� Valitse lempimakusi!

Dieettiohjelma omien 
toiveidesi mukaan

� Valitse tuotteet
(pirtelö, keitto tai 
vital)

� Valitse lempimakusi!
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Jälleenmyyjäsi ohjeistus LR tiimin tukiOnline Dieetti-Manageri
älypuhelimeen tai 

tietokoneelle

Extrat

Kuinka toimii: Extrat

Lisää motivaatiota ja jaksamista.

� Näyttää painonpudotus 
onnistumisesi

� Päivittäinen motivaattori ja 
tukija

� Lisätietoa, resepti-ideoita ja 
paljon muuta

� Henkilökohtaiset neuvot ja 
tuki

� Hyödy jälleenmyyjäsi 
henkilökohtaisista 
kokemuksista ja 
menestystarinoista

� LR tiimi on tukenasi ja 
vastaa sinulle herääviin 
kysymyksiin
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ALOITA

Aloita oma
Body Missionisi nyt!



23

ALOITA

Aloita oma Body Missionisi

Jokaisella on oma henkilökohtainen Body Mission

� Jokaisella on oma tausta ja unelmat

� Jokaisella on oma tavoitepaino mielessä

� Jokainen kulkee omaa henkilökohtaista tietään kohti maalia

Figuactiv Body Mission tarjoaa sinulle kaiken mitä tarvi tset

omien tavoitteidesi saavuttamiseksi.

Matkasi alkaa kun sinä niin päätät
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ALOITA 

Mieti oma henkilökohtainen tavoitteesi

Valitse sinulle sopivin aloituspakkaus ja lempi
makusi

Kirjaudu Body-Mission.com sivulle

Perehdy Body-mission sivuun ja esitteeseen ja 
kysy mikäli sinulle tulee kysymyksiä

1

2

3

4

Miten aloitan?
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FEEL GOOD. LOOK BETTER


