
Persbericht 
 Beverwijk, 15 december 2009 

 

 
                 

 
Het gewicht wordt steeds belangrijker, zeker in een wereld waar veel 
lekker eten voorhanden is en overgewicht en obesitas steeds vaker 
voorkomen. Naast gezond eten en veel bewegen zijn mensen toch vaak 
op zoek naar een extra hulpmiddel om gezond af te vallen. De laatste 
trend op het gebied van afslanksupplementen is de hype uit Brazilië, Chá 
de Bugre. Vanaf heden heeft De Tuinen dit supplement dan ook als 
eerste in Nederland toegevoegd aan haar assortiment. 
 
Chá de Bugre, of Cordia salicifolia, wordt in Brazilië gebruikt voor 
gewichtsverlies en als eetlustremmer. Het is een kleine boom die in het 
Braziliaanse regenwoud voorkomt en daar bekend staat als “café do mato”, 
of koffie van het woud. De boom produceert een rode vrucht die erg op een 
koffieboon lijkt en ook geroosterd wordt. Daarvan wordt een thee 
gebrouwen die een krachtig stimulerend effect heeft en dient als 
koffievervanger. 
 
Chá de Bugre is in Brazilië al heel lang een populair afslankproduct, dat 
nuttig is bij een dieet. Het helpt ophoping van het vet te verhinderen, 
verhoogt de verbranding en helpt cellulitus tegen te gaan. Chá de Bugre 
staat bekend als een uitstekende onderdrukker van het hongergevoel en het 
geeft een gevoel van “vol” zitten na het eten. Dat is beter dan het hele 
hongergevoel te smoren, waardoor de eetlust wat afneemt. Het is ook 
mogelijk dat het helpt bij het eten van kleinere maaltijden over de hele dag 
verspreid, wat in de praktijd beter helpt bij het handhaven van het gewicht. 
 
Chá de Bugre, 500 mg, met een inhoud van 60 stuks, is vanaf heden 
verkrijgbaar bij De Tuinen voor maar 13,99. Kijk op www.detuinen.nl voor 
een winkel bij u in de buurt. 
 
Het geheim uit Brazilië zal voor veel mensen een uitkomst bieden als het 
gaat om gewichtsbeheersing. 
 
 

Nieuw in Nederland het Braziliaanse geheim: Chá de Bugre 



Einde persbericht 
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Chá de Bugre, 500 mg, met een inhoud van 60 stuks heeft een prijs van 
13,99 


