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Be Happy People, with our happy foods , even with your ‘November 

Rain’!  

Ιδιαiτερως για την γιορτή μας, στις 21η Νοεμβριου ,αγαπητoi μας , Μαριες/οι, 

Δεσποινες, Βιργινιες,Μαριανες κλπ : 

 

H Δρ Μαρία Μισιρλή ,προσφέρει με έκπτωση 35% το υπέροχο πακέτο γνωριμίας 

STARTER 3 / για 10 μέρες αντιοξειδωτικής/λιποδιαλυτικης φάσης 1, με απώλεια 

3-6κιλα κοιλιακού λίπους και όλα σας τα αναγραφόμενα στο πακέτο ,φαγητά μας 

στην πόρτα σας, μαζί με το βιβλιαράκι της φάσης 1  Mediligna Happy Diet, και 

με γεύσεις ειδικά επιλεγμένες από την Δρ. Μαρία Μισιρλή , για την νοστιμιά 

τους και την ελάχιστη από τον κατάλογο μας τιμή τους, ώστε να χάσετε κιλά η 

να κάνετε μια αποτοξίνωση για την υγειά σας ,χωρίς κανένα άλλο έξοδο από το 

σουπερμαρκετ,παρα μόνο τις συνοδευτικές σαλάτες τwν φαγητών Mediligna….. 

όλες οι λεπτομέρειες μέσα στο πακέτο σας ,αφού παραγγείλετε  μέσα από το eshop 

mas κάνοντας κλικ  σε αυτό το link : 

 

https://medi-ligna.gr/eshop/apla-paketa/95-starter-3.html 

Η και καλώντας στην γραμματεία μας στο 2103642505 12-18Η , μόνο την ημέρα της 

21/11 ,τις υπόλοιπες στα κανονικά ωράρια μας 10-18η. 

Και μην ξεχνάτε τις υπόλοιπες προσφορές ως τέλη Νοεμβρίου! 

Προετοιμαστείτε για τις γιορτές του Δεκεμβρίου ,με τις happy προσφορές μας και τις υγιεινές 

συμβουλές μας και γίνετε κι εσείς  Happy People, με το μοναδικό  μενού της ευτυχίας ,Mediligna 

Happy Diet ! 

 Χάστε 3-5 κιλά κοιλιακού λίπους /εβδομάδα ,εντάσσοντας στο καθημερινό σας 

διατροφολογιο , τα  mediligna happy foods  και την μέθοδο απώλειας λίπους 

Mediligna happy diet, κάθε μέρα, κάθε ώρα, όπου κι αν βρίσκεστε: 

 …Μην περιμένετε τελευταία στιγμή ,όπως όλοι, για να αδυνατίσετε η να διατηρήσετε την 

σιλουέτα σας, με banal διατροφές, δηλαδή χωρίς τα happy foods και την μέθοδο  

Mediligna στην ζωή σας, kai  κυρίως, παραγγέλνοντας τροφές απέξω που σας παχαίνουν  

και αυξάνουν τα έξοδα σας: 

 

 Mε  τα Mediligna Happy Foods ,τρώγοντας τα και μόνο, χάνετε άμεσα κοιλιακό λίπος, 

ΔΕΝ παχαίνετε αλλά αδυνατίζετε άμεσα και μάλιστα ,μαζί με όλα αυτά, χάρη στις  6 

https://medi-ligna.gr/eshop/apla-paketa/95-starter-3.html


εύκολες φάσεις του προγράμματος μας,  επωφελήστε από μια σταδιακή 

εκπαίδευση/επανένταξη των κανονικών τροφών σε κάθε φάση, ώστε να μάθετε 

για πάντα την σωστή διατροφή, να  σταθεροποιήσετε το βάρος σας, ώστε να έχετε έναν 

υπέροχο μορφοτυπο,υγεια κ ομορφιά πολύ πριν τις γιορτές 

 Ξεκινήστε λοιπόν τώρα ,με τις υπέροχες προσφορές μας σε σακίδια/φαγητά Mediligna,ειδικά 

επιλεγμένα από την Δρ. Μαρία Μισιρλή  για όλους εσάς ,και θυμηθείτε πως: ακόμη και  με 1-

2 προϊόντα Mediligna την ημέρα, μέσα στο κανονικό σας διατροφολογιο , κάνετε  

λιποδιαλυση ,αντιοξειδωση ,επιταχυνση μεταβολισμου,έχετε κορεσμό(δεν πεινάτε) και το πιο 

σημαντικό ,κάνετε  πρόληψη για την υγεία σας, ώστε  να μην αποκτήσετε αργότερα 

καρδιαγγειακά νόσημάaτα , διαβήτη , υπέρταση, παχυσαρκία  και όλα αυτά , χωρίς στερήσεις , 

χωρίς κόπο, εύκολα, γρήγορα, και οικονομικά!, 

1/Για όλους μας και για όλες τις φάσεις της Μεθόδου Mediligna, ως κύρια γεύματα η σνακς 

(δεκατιανο,απογευματινο κολατσιό). 

 Σούπα κοτόπουλο 20% 

 Κρέμα βανίλια.......................20% 

 Κρέμα καραμέλα....................20% 

 Δημητριακά αχλάδι-σοκολάτα....20% 

 Λιχουδιά μους σοκολάτα 20 % 

 Ρόφημα καπουτσίνο σακίδιο 20% 

 Έτοιμο ρόφημα τετράγωνο  μόκα 20% 

 Ποικιλία ομελέτες 7 σακιδιων...............20% 

2/Για όλους μας , και τις φάσεις της μεθόδου Mediligna συντήρησής (φάση 5-6) ως ΚΥΡΙΑ 

λιποδιαλυτικα γεύματα( Πρωι,μεσημερι,βραδυ) και συνοδευτικά κανονικού γεύματος(πχ 

λιποδιαλυτικι μακαροναδα,λιποδιαλυτικο τοστ με σολομό και τυρί cottage dirrolo- Επισκeυθείτε  

το site μας ,στην ενότητα ‘ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ) 

 Τοστ σοκολάτα...............50% 

 Toστ φυσικό..................50% 

 Φουσίλι ζυμαρικά.............50% 

Και θυμηθείτε :  Λάμψη και Χαρά , πριν από όλους σήμερα , αλλά και για όλη σας την ζωή, με Νέες 

Διατροφικές Αξίες Χωρίς Στερηση,Εκπαιδευση στην σωστή διατροφή, καθώς και  Πρόληψη, 

Αυτοπεποίθηση, Υγεία, Ευεξία, Ομορφιά και Μακροζωία! 

Στην  Mediligna Happy Diet σας κρατάμε ‘Happy people’ , ακόμη και  πολύ πριν τις γιορτές των 

Χριστουγέννων,  καθώς και στην ονομαστική σας εορτή! 

Πολυχρονοι,φιλοι μου σε όλους σας! 

Με εκτίμηση , 

Δρ. Μαρία Μισιρλή και το Team της MedilignaHappyDiet Hellas n Cyprus 

Ηρακλείτου 6 ,κολωνάκι, ισόγειων 

Τηλ 2103642505 fax 2103642520, Site kai e-shop  www.medi-ligna.gr ,Mail info@medi-ligna.gr 

http://www.medi-ligna.gr/
mailto:info@medi-ligna.gr

