
NeoSlim Forte, doplněk stravy 
 

Charakteristika: Doplněk stravy NeoSlim
 
Forte obsahuje výtažek ze zeleného čaje a 

hořkého pomerančovníku, které zrychlují metabolizmus a podporují odbourávání tuků, 

extrakt z yerba maté a guarany přispívá ke spalování tuků, výtažek z gurmaru napomáhá k 
udržení normální hladiny cukru v krvi. Výtažek z mořské řasy IdAlg

TM
 je bohatý na jód. 

 

Účinné látky v jedné tabletě: 

IdAlg
TM  

  200 mg 

(extrakt z hnědé mořské řasy a zrníček vinné révy) 

Extrakt z gurmaru   100 mg 

Extrakt z yerba maté   100 mg 
Extrakt z guarany   100 mg 

Extrakt ze zeleného čaje     50 mg 

Extrakt z hořkého pomerančovníku     30 mg 
IdAlg

TM
 je ochranná známka francouzské společnosti Nexira. 

 

Složení: IdAlg
TM

  - extrakt z hnědé mořské řasy (Ascophyllumnodusum) a zrníček vinné 
révy (Vitis vinifera), mikrokrystalická celulóza (plnidlo), extrakt z gurmaru – semena 

(Gymnema sylvestre), yerba maté extrakt - list (Ilex paraguariensis), extrakt z guarany - 

semena (Paullinia cupana), hydrogenfosforečnan vápenatý (plnidlo), extrakt ze zeleného 
čaje - list (Camellia sinensis), potah tablety (hydroxypropylmethylcelulóza - stabilizátor, 

hydroxypropylcelulóza - stabilizátor, talek - protispékavá látka, barviva: oxid titaničitý, 

Cu-chlorofylin a kurkumin), extrakt z hořkého pomerančovníku - plod (Citrus aurantium), 

kroskarmelóza (stabilizátor), polyvinylpyrolidon (zpevňující látka), stearan hořečnatý 
(protispékavá látka), talek (protispékavá látka). 
 

Dávkování: 1 tableta 1-2x denně před hlavním jídlem, zapít dostatečným množstvím 
tekutiny.  
 

Obsah: 100 tablet                          Hmotnost obsahu: 91,5 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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