NeoSlim Forte, uztura bagātinātājs
Zaļā tēja, gimnēma, Paragvajas ilekss, guarāna, zaļā tēja un rūgtais apelsīns.
Svara kontrolei.
Īpašības: Uztura bagātinātājs NeoSlim Forte atbalsta svara zudumu - satur zaļās tējas
un rūgtā apelsīna ekstraktu, kas paātrina vielmaiņu un sekmē tauku zaudēšanu, savukārt
paragvajas ileksa un guarānas ekstrakti veicina tauku sadedzināšanu, gimnēmas ekstrakts
palīdz uzturēt normālu cukura līmeni asinīs. Jūraszāļu ekstrakts IdAlgTM (Ascophyllum
nodosum), palīdz samazināt ķermeņa svaru.
Aktīvās vielas
1 tabletē
IdAlgTM
200 mg
(brūnaļģu ekstrakts – 100 mg un vīnogu sēklu ekstrakts – 100 mg)
Gimnēmas ekstraksts
100 mg
Paragvajas ileksa ekstrakts
100 mg
Guarānas ekstrakts
100 mg
Zaļās tējas ekstrakts
50 mg
Rūgtā apelsīna ekstrakts
30 mg
IdAlgTM ir franču kompānijas Nexira preču zīme.
TM
Sastāvs: IdAlg - brūnaļģu ekstrakts (Ascophyllum nodosum) un vīnogu sēklu ekstrakts
(Vitis vinifera), mikrokristāliskā celuloze (apjoma palielinātājs), gimnēmas ekstrakts - sēklas
(Gymnema sylvestre), Paragvajas ileksa ekstrakts – lapas (Ilex paraguariensis), guarānas
sēklu ekstrakts (Paullinia cupana), kalcija hidrogēnfosfāts (apjoma palielinātājs), zaļās
tējas ekstrakts - lapas (Camellia sinensis), tabletes apvalks (hidroksipropilmetilceluloze stabilizētājs, hidroksipropilceluloze - stabilizētājs, talks - pretsalipes viela, krāsvielas: titāna
dioksīds, hlorofilīni un kurkumīns), rūgtā apelsīna ekstrakts - augļi (Citrus aurantium),
šķērsšūtā karboksimetilceluloze (stabilizētājs), polivinilpirolidons (cietinātājs), taukskābju
magnija sāļi (pretsalipes viela), talks (pretsalipes viela). PVD reģistrā ar numuru: 12596
Deva: 1 tablete 1 reizi dienā pirms galvenajām ēdienreizēm, uzdzerot pietiekamu
daudzumu šķidruma.
Iepakojumā: 100 tabletes
Neto masa: 91,5 g
Uzmanību: Nepārsniegt ieteicamo diennakts devu. Neizmantot uztura bagātinātāju
kā pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietotāju. Nelietojiet, ja Jums ir alerģija pret kādu
no sastāvdaļām. Šis produkts nav piemērots bērniem, grūtniecēm un sievietēm zīdīšanas
periodā. Ja jūs vēlaties zaudēt svaru, ir jālieto pietiekami daudz šķidruma dienā (vismaz
2 litri). Šis produkts nav paredzēts, lai aizstātu galvenās ēdienreizes.
Uzglabāšana: Uzglabāt sausā vietā, no 15° C līdz 25° C temperatūrā oriģinālajā
iepakojumā, kas aizsargā no gaismas un mitruma. Glabāt bērniem nepieejamā vietā!
Ražotājs: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prāga 10, Čehija.
Kontaktinformācija: Helvetia Apotheke, A/K 31, LV-1044, Rīga
Tālr.: 660 130 10, www.helvetia.lv
Partijas numurs/Ieteicams līdz: skatīt datumu uz iepakojuma.
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