
EasySlim, doplněk stravy 
Charakteristika: EasySlim je doplněk stravy pro účinnou kontrolu hmotnosti – 

obohacený výtažkem ze zelené kávy a zeleného čaje, který zrychluje metabolizmus 

a podporuje spalování tuků, výtažkem z garcinie, která snižuje chuť k jídlu, 

výtažkem z bílé moruše, která přispívá k udržení normální hladiny glukózy v krvi, 

a výtažkem z hořkého pomerančovníku, který podporuje odbourávání tuků. 

Účinné látky v jedné tabletě: 

Extrakt zelené kávy (min. 50% kyseliny chlorogenové)               400 mg 

Garcinia cambogia extrakt                 100 mg 

(minimálně 70% kyseliny hydroxycitronové HCA) 

Extrakt zeleného čaje (min. 95% polyfenolů)           50 mg 

Extrakt bílé moruše (min. 1% deoxynojirimycinu)           50 mg 

Extrakt pomerančovníku hořkého (min. 30% synefrinu)           10 mg 

Složení: Extrakt ze zrnek zelené kávy (Coffea arabica), kolagenní hydrolyzát 

(plnidlo), extrakt ze sušené slupky ovoce garcinie kambodžské (Garcinia 

cambogia), mikrokrystalická celulóza (plnidlo), extrakt z listů zeleného čaje 

(Camellia sinensis), extrakt z listů bílé moruše (Morus alba), hydrogenfosforečnan 

vápenatý (plnidlo), hydroxypropylmethylcelulóza (plnidlo), polyvinylpyrolidon 

(zpevňující látka), talek (plnidlo), extrakt z plodu pomerančovníku hořkého (Citrus 

aurantium), stearan hořečnatý (protispékavá látka), potah tablety (hydroxypropyl-

methylcelulóza – stabilizátor, oxid titaničitý – barvivo, polyvinylpyrolidon - 

zpevňující látka, talek – plnidlo, triethyl citrát – stabilizátor, chlorofyl – barvivo). 

Dávkování: 1-2 tablety denně během jídla nebo po jídle zapít dostatečným 

množstvím tekutiny.  

Obsah: 20 tablet                     Hmotnost obsahu: 18,7 g 

Upozornění: Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Přípravek není určen jako 

náhrada pestré stravy. Neužívat v případě přecitlivělosti na některou ze složek. 

Není vhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Při redukčním režimu je nutno dbát na 

dostatečný příjem tekutin (nejméně 2 l denně). Přípravek není určen k náhradě 

hlavních jídel. 

Skladování: Skladujte v suchu a temnu při teplotě 15 – 25 °C. Ukládat mimo 

dosah dětí! 

Výrobce: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivařská 133/64, 

102 00 Praha 10, Česká republika. 

Kontakt pro zákazníky: Helvetia Apotheke, P.O. Box 49, 280 02 Kolín 2.  

                  Tel.: 234 099 888, www.helvetia.cz 

Číslo šarže/Minimální trvanlivost do: data uvedeného v bílém rámečku. 
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