
ADMINISTRARE:

Se adaugă conț inutul plicului la 200 ml
de apă caldă sau că lduță ,  se agită ușor.
Consumaț i imediat după preparare ș i
beț i multă apă după aceea pentru a vă
asigura că substanța ajunge în stomac.
 
Luaț i un plic de 3 ori pe zi , înainte de
mesele principale.

Nu depăș iț i doza zilnică recomandată .
Produsul este potrivit pentru tineri ș i
adulti .

BENEFICII GLUCOMANNAN:

Există numeroase studii care arată ,  beneficii le pe care le are Glucomannan în
tratarea obezităț i i .  Atunci când glucomannan vine în contact cu lichidele, aceasta
poate absorbi până la de 50 ori greutatea sa. Multe dintre pastilele pentru slabit
au în componență extractul de glucomannan deoarece acesta ajută cu pierderea
în greutate prin faptul că te face să te simț i sătul mai mult timp reducând astfel
pofta de mâncare.
Deoarece extractul de glucomannan este o fibră solubilă ,  acesta a fost studiat
pentru beneficii le sale în tratamentul de constipaț ie .
Un studiu independent a constatat că în diabetul de tip 2, ingestia preprandială de
glucomannan a atenuat creșterea de glucoză din sânge, fără a afecta în mod
semnificativ nivelul de insulină .  Astfel s-a constatat că suplimentul de
glucomannan poate fi benefic pentru controlul glicemic ș i l ipidic în diabet zaharat
de tip 2.
Glucomannan a fost de asemenea studiat pentru efectele sale de reducere a
nivelului colesterolului . 

ROL SUPLIMENT: INDUCERE
SAȚIETATE, REGLARE TRANZIT,
ECHILIBRARE INDICE GLICEMIC

glucomanan îș i mărește volumul în
stomac ș i dă o senzaț ie de saț ietate
care atunci când îl uti l izaț i cu o dietă
săracă în calorii , ajută la pierderea în
greutate;
cromul contribuie la menț inerea
nivelului normal al glicemiei ș i
contribuie pozitiv la metabolizarea
macronutrienț i lor.

SLIM BODY
SYSTEM



ALTE INFORMAȚII DESPRE PRODUS:

Gramaj: 360 gr/90 pliculete solubile
Produse certificate GMP (Good Manufacturing Practice).

Produs în EU pentru:
FM World
Poland, 51-129 Wrocław
str. Żmigrodzka 247
tel. +48 71 327 00 00

INGREDIENTE:

Ingrediente: agent de îngroșare: izomalt , glucomannan (konjac mannan) (conț ine
dioxid de sulf ș i sulfiț i) , regulator de aciditate: acid citric, aromă ,  îndulcitor:
sucraloză ,  culoare: carotene, picolinat de crom.
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