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There are no translations available.
HYPNO - SLIMMING
Program Hypnotherapy Pelangsingan 

Untuk Anda Yang Ingin Memiliki Tubuh Ideal 

Apakah anda merasa tidak puas dengan kondisi tubuh anda saat ini? Gemuk, berat badan lebih
dari ideal, dan tampil di depan umum dengan tidak percaya diri? 

Kami menawarkan solusinya! 

  Ikuti HYPNO-SLIMMING PROGRAM !!

Hanya dalam waktu beberapa jam saja, kami mampu memasukkan program pelangsingan yang
anda inginkan LANGSUNG masuk ke BAWAH SADAR anda sehingga anda akan terus
termotivasi dalam waktu yang anda inginkan untuk terus menjaga berat badan dan
kelangsingan tubuh.

Menurut survey, ternyata penyebab kegemukan bukanlah semata-mata disebabkan oleh apa
yang kita makan, namun dalam kenyataannya FAKTOR KENDALI DIRI yang kuranglah yang
menyebabkan seseorang mengisi waktu kosongnya dengan NGEMIL. Kegiatan ngemil inilah
yang tanpa sadar terus menerus dilakukan sehingga terprogram dibawah sadar kita menjadi
pola kebiasan. Dan pola kebiasaan ini memiliki dampak yang sangat besar kepada berat badan
/ penampilan kita.

Karena itu kami menawarkan PROGRAM HYPNO-SLIMMING untuk anda yang merasa perlu
melakukan perubahan hidup dan merasa perlu untuk melakukan perubahan program bawah
sadar secara BESAR-BESARAN untuk mengubah persepsi dan pandangan hidup anda
menjadi hidup yang sehat dan lebih baik.

Kami tidak MELANGSINGKAN anda, tatapi kami memodifikasi nilai bawah sadar anda
sehingga anda lebih MEMILIKI KENDALI pada diri sendiri menuju kehidupan yang lebi baik
yang anda dambakan.
Apa yang anda dapatkan setelah mengikuti program HYPNO-Slimming ini?
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    * Memiliki kendali terhadap makanan dan pola makan yang lebih baik.
    * Memiliki motivasi untuk terus menjaga diri dari kegemukan/ obesitas.
    * Mampu menjadikan hidup lebih bermakna ketika seluruh keinginan terwujud.
    * Lebih bahagia, aktif dan bersemangat

Oleh karena itu, tunggu apa lagi?

Daftarkan Diri Anda Sekarang Juga
 Hanya Rp 250.000,- Saja!

Waktu dan Tempat

22 Desember 2009*

Jam 09.00 -Selesai

Di:

De Risol

Jl. Citarum No. 24

BANDUNG 

Daftarkan diri anda  Sekarang !
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Untuk Pendaftaran Hub:

Drs. Sutan Syaiful Haq MCH  : 0812 - 96.34.815

Metode Pembayaran Melalui Transfer Rekening Ke:

BCA Norek: 44 – 111 – 733 – 42  an. Sutan Syaiful Haq

Mohon konfirmasinya setelah transfer, via sms ke 0812 - 96.34.815
Tuliskan: Telah transfer sebesar Rp ........ atas nama ......... untuk acara pelatihan
HypnoSlimming tanggal ..... 
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