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Obsah balení: 60 tablet
Slim'SS | 10315 Ft



Slim’SS - étrend-kiegészítő
A Slim‘SS a standardoknak megfelelően tartalmaz növényi kivonatokat, a meg-
felelő arányokban. Ezek az összetevők a zöld tea katekin (Camellia sinensis folia 
non fermentata) és fekete bors kivonat:

•	 a zöld tea katekin kontrolálja a testsúlyt a lipidek metabolizmusán keresztül 
(zsírégetés)

•	 a zöld tea jótékony hatása továbbá, hogy segít kiválasztani a vizet a szerve-
zetből.

•	 a bors hozzájárul a normális emésztéshez és súly kontrollhoz

Összetevők: Zöld tea levelek (Camellia sinensis kivonat), nyers fekete bors (Pi-
per nigrum kivonat), kapszula anyaga (mikrokristályos cellulóz, alma rost), emul-
geálószer (szcharóz-észterek), töltőanyag (kukoricakeményítő), csomósodást 
gátló anyag (magnézium sói, zsírsavak), stabilizátorok (hydroxypropylmetylcelu-
losa, polyvinylpyrrolidone), szilikát (talkum), pigment (curcumin)

Ajánlott dózis: 2 tabletta naponta, lehetőség szerint étkezés előtt 30 perccel 
vagy étkezés közben (1tabletta ebéd előtt majd vacsora előtt a második) A ha-
tása fokozható az étkezési szokások megváltoztatásával és a testmozgással.

Tárolás: száraz helye, 30 °C alatt. Gyermekektől elzárva kell tartani!

Figyelmeztetés: Ne lépje túl az ajánlott napi adagot! Az étrendkiegészítő nem 
helyettesíti az egészséges, változatos táplálkozást. 3 éves kor alatti gyermekek 
számára tilos a fogyasztása. Koffeint tartalmaz ezért nem ajánlott gyermekek-
nek és terhes nők számára (koffein tartalom 7mg, a napi két tabletta fogyasztá-
sa esetén).

Slim‘SS vit
Javasoljuk, hogy a Slim’SS vit rendszeres használata esetén, ne kombinálják azt 
más multi vitaminokkal, illetve zsírban oldódó vitaminokkal, mint például az A, 
D, E, K. A tabletta jótékony hatását a második hónapban kezdi el kifejteni. Azért 
ajánljuk a Slim’SS vit-et, mivel ez az egy tabletta komplexen tartalmazza az A, 
D, E, K vitaminokat.

Adagolás: minden reggel 1 szem
Kiszerelés: 30 tabletta egy dobozban
Slim‘SS vit | 1230 Ft

Két hónapos Slim’SS vit kúrára elegendő tabletta vásárlása esetén egy adag 
Slim’SS vit-et ajándékba adunk.
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