
EasySlim, výživový doplnok
Charakteristika: EasySlim je výživový doplnok na účinnú kontrolu hmotnosti – 
obohatený o výťažok zo zelenej kávy a zeleného čaju, ktorý zrýchľuje metaboliz-
mus a podporuje spaľovanie tukov, výťažok z garcínie, ktorá znižuje chuť na jedlo, 
výťažok z bielej moruše, ktorá prispieva k udržaniu normálnej hladiny glukózy 
v krvi, a výťažok z horkého pomarančovníka, ktorý podporuje odbúravanie tukov.
Účinné zložky v jednej tablete:
Extrakt zelenej kávy (min. 50% kyseliny chlorogénovej)             400 mg
Garcinia cambogia extrakt               100 mg
(min. 70 % kyseliny hydroxycitronovej HCA)
Extrakt zeleného čaju (min. 95% polyfenolov)           50 mg
Extrakt bielej moruše (min. 1% deoxynojirimycinu)           50 mg
Extrakt pomarančovníka horkého (min. 30% synefrínu)                10 mg
Zloženie: Extrakt zo zrniek zelenej kávy (Coffea arabica), kolagénny hydrolyzát 
(objemové činidlo), extrakt zo sušenej šupky ovocia garcínie kambodžskej 
(Garcinia cambogia), mikrokryštalická celulóza (objemové činidlo), extrakt 
z listov zeleného čaju (Camellia sinensis), extrakt z listov bielej moruše (Morus 
alba), hydrogénfosforečnan vápenatý (objemové činidlo), hydroxypropylmethylce-
lulóza (objemové činidlo), polyvinylpyrolidon (stužovadlo), mastenec (objemové 
činidlo), extrakt z plodu pomarančovníka horkého (Citrus aurantium), stearan 
horečnatý (protihrudkové činidlo), poťah tablety (hydroxypropylmethylcelulóza – 
stabilizátor, oxid titaničitý – farbivo, polyvinylpyrolidon – stužovadlo, mastenec – 
objemové činidlo, triethyl citrát – stabilizátor, chlorofyl – farbivo).
Dávkovanie: 1–2 tablety denne počas jedla alebo po jedle zapiť dostatočným 
množstvom tekutiny.       Obsah: 20 tabliet       Hmotnosť obsahu: 18,7 g
Upozornenie: Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť.
Prípravok sa nesmie používať ako náhrada rozmanitej stravy. Neužívať v prípade 
precitlivenosti na niektorú zo zložiek. Nie je vhodný pre deti, tehotné a dojčiace 
ženy. Pri redukčnom režime je nutné dbať na dostatočný príjem tekutín (najmenej 
2 l denne). Prípravok nie je určený na náhradu hlavných jedál.
Skladovanie: Skladujte v suchu a na tmavom mieste pri teplote 15 – 25 ºC. 
Uchovávať mimo dosahu malých detí!
Výrobca: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10, 
Česká republika.
Kontakt: Helvetia Apotheke, P. O. Box 361, 830 00 Bratislava.
                 Tel.: 02/32 777 788, www.helvetia.sk
Číslo šarže/Minimálna trvanlivosť do: dátumu uvedeného v bielom rámčeku.
Verzia: ES/02                     SK 109 M


