
NUTRICODE SLIM EXTREME
VOEDINGSSUPPLEMENT

Bevordert afslanken - Vermindert trek 

Glucomannan – Efecieve hulp bij afslanken 
Speciale samenstelling van ingrediënten die een energiebeperkt dieet ondersteunen door de trek te verminderen. Dit unieke „All Day Weight Control” systeem 

is voor iedereen die op een verstandige wijze wenst af te vallen. Het zorgt ook voor een mooie huid ijdens en na het afslanken.

180 TABLETTEN & 20 BRUISTABLETTEN 

Informaie tableten: De basis van de tableten is het innovaieve ingrediënt – glucomannan – een plantaardige voedingsvezel die, indien gecombineerd 
met een energiebeperkt dieet, gewichtsverlies gemakkelijker maakt. Chromium helpt een normale bloedsuikerspiegel te handhaven wat van belang is om de 
trek naar zoeigheid en het verlangen naar tussendoortjes te beheersen. Zink ondersteunt een uitgebalanceerde voeding door het koolhydraat-, vetzuur- en 
macronutriëntenmetabolisme te ondersteunen als ook de normale synthese van eiwiten die van belang zijn voor het metabolisme. Garcinia cambogia extract 
is een bron van hydroxycitricacid (HCA), dat de lichaamsvetzuursynthese vertraagt. 

Informaie bruistableten: De bruistableten zijn een perfecte ondersteuning om te helpen af te vallen en een zorgvuldige combinaie van vitamines en 
mineralen essenieel voor het behoud van een mooie huid. Vitamine C ondersteunt de vorming van collageen dat onmisbaar is voor een strakke en gladde 
huid. Bioine zorgt voor een normaal energie- en macronutriëntenmetabolisme samen met vitamine B2. Koper is verantwoordelijk voor het behoud van een 
normale pigmentaie van huid en haar. Calcium is van belang voor het normaal funcioneren van de spijsverteringsenzymen. 

Aanwijzingen voor gebruik: 
Gebruik tableten: neem 2 tableten 3 maal per dag, bij voorkeur vóór de maalijd. Alleen innemen met veel water (1 of 2 glazen) zodat de tableten snel de 
maag bereiken. Niet kauwen of vermalen!

Belangrijke informaie betrefende de tableten: Indien u moeilijk kunt slikken is er een risico op verslikken en verstopping van de luchtwegen indien de 

tableten met onvoldoende water worden ingenomen. 
Gebruik bruistableten: Los 1 tablet per dag op in een glas (200 ml) water vóór een maalijd. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Dit product 
kan gebruikt worden door jongeren en volwassenen. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. Een gezonde levenssijl is 
belangrijk – evenals een gevarieerde voeding. Geschikt voor vegetariërs en veganisten.
Bewaar condiies: Bewaar dit product afgesloten, droog en koel; buiten bereik van jonge kinderen. 
Tenminste houdbaar tot: zie datum- en batchcode op de bodem van deze verpakking. 

Ingrediënten tablet: glucomannan (bevat suliet), vulmiddelen: microkristallijne cellulose en  cross-linked-natriumcarboxymethylcellulose, Garcinia cambogia 
extract, aniklontermiddel: magnesiumzouten van vetzuren, zinkcitraat, chromium(III)chloride, coaing (verdikkingsmiddel: hydroxypropylmethylcellulose, 
verstevigingsmiddel: talk en polydextrose, vulmiddel: microcrystalline cellulose, kleurstofen: E171 and E141).

Voedingswaarde tablet 2 tableten bevaten: 6 tableten bevaten:
Zink 3,4 mg (34%)* 10 mg (100%)*
Chromium 13 μg (33%)* 40 μg (100%)*
Glucomannan 1 g 3 g
Garcinia cambogia extract 40 mg 120 mg

Ingrediënten bruistablet: zuurteregelaar: citroenzuur, calciumcarbonaat, kaliumcitraat, magnesiumcarbonaat, zuurteregelaar: natriumcarbonaat, 
kaliumbicarbonaat, vulmiddel: sorbitol, L-ascorbinezuur (vitamine C), zoetstof: cyclamaat, maltodextrine, aroma, zoetstofen: aspartaam# en acesulfame 
K, pyridoxinehydrochloride (vitamine B6), koper(II)sulfaat,  natriumribolavine-5’-fosfaat (vitamine B2), thiaminemononitraat (vitamine B1), zoetstof: 
neohesperidine DC, cyanocobalamine (vitamine B12), pteroylmonoglutaminezuur (foliumzuur), D-bioine.
# bevat een bron van fenylalanine. 

Voedingswaarde bruistablet 1 tablet (4500 mg) bevat:
Thiamine (vitamine B1) 0,7 mg (64%)* 
Ribolavine (vitamine B2) 0,8 mg (57%)* 
Vitamine B6 1 mg (71%)* 
Foliumzuur 100 μg (50%)* 
Vitamine B12 0,5 μg (20%)* 
Bioine 75 μg (150%)* 
Vitamine C 30 mg (38%)* 
Koper 0,5 mg (50%)* 
Calcium 267 mg (33%)* 
Magnesium 100 mg (27%)* 
Kalium 300 mg (15%)* 
Kalium 300 mg (15%)*

* % RI = Referenie Inname voor een gemiddelde volwassene

Inhoud: 2 dozen à 90 tableten (2 x 103,5 g) + 2 buisjes à 15 bruistableten (2 x 67,5 g)

Geproduceerd in de EU voor: FM GROUP World, Poland, 51-129 Wrocław, www.fmworld.com
Distribuie in Nederland: Federico Mahora BV, postbus 830, 2600AV Delt, www.nl.fmworld.com
ALLEEN GEAUTORISEERDE RETAILERS MOGEN DIT PRODUCT VERKOPEN!


