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Produsul



Produsul

Slim Formula este un supliment alimentar complex

care oferă un ajutor eficient pentru atingerea greutăţii 

corporale optime. Ingredientele sale acţionează în mod 

natural şi sinergic. Produsul participă la convertirea 

nutrienţilor din alimente în energie în cel mai eficient 

mod.



Trei condiţii principale 

ale unei diete reuşite

Alimentaţie 

sănătoasă

Slim Formula

Exerciţii fizice



Slim Formula –

un supliment alimentar care 

completează cura de slăbire

• Principalele cauze ale obezităţii:
• Dereglarea echilibrului energetic al 

organismului: prin urmare cresc 
depozitele de grăsime din corp.



Slim Formula

Ajută la scăderea greutăţii în mod natural.



Extractul de ceai verde

• Are efecte benefice asupra metabolismului general 
şi asupra funcţionării tractului gastrointestinal.

• Îndepărtează cu eficienţă reziduurile din organism, 
ajută la detoxifierea acestuia şi stimulează 
termogeneza (producerea de căldură).

• Are efect energizant, creşte rezistenţa 
organismului şi reduce nivelul lipidelor din sânge.



• Conţine nutrienţi naturali complecşi,între aceştia 

aflându-se şi substanţe biologic active. 

– îmbunătăţeşte metabolismul

– stimulează procesele digestive

– produce senzaţia de saţietate

Nopalul – Opuntia ficus indica 

(cactusul piriform cu ţepi)



L-carnitina

• O substanţă având atribute în ,,sistemele de 

transport”,dirijează moleculele de acizi 

graşi către mitocondrii, - numite colocvial 

„termocentrale” ale celulelor. 



Lecitina

• Arde şi dizolvă grăsimile – accelerează procesul 

natural de catabolizare a lipidelor. 

• Împiedică formarea plăcilor de ateromatoză pe 

pereţii vaselor sanguine (caracteristice 

aterosclerozei), transformând colesterolul şi alte 

grăsimi în substanţe solubile în apă şi uşor de 

eliminat din organism



Picolinatul de crom

• Participă la arderea grăsimilor şi la 

producerea de energie. Influenţează pozitiv 

raportul grăsime/proteine din muşchii striaţi 

ai organismului. Contribuie implicit la 

scăderea grăsimilor din ţesutul adipos şi 

dezvoltarea ţesutului muscular. 



Garcinia Cambogia

• Scade apetitul şi, din acest motiv,  

organismul utilizează o cantitate mai mică 

de nutrienţi în organism. 

• Previne depozitarea lipidelor în organism 

provenite din alimentele consumate.

• Are efect în termogeneză.



Turmeric, ghimbir, seminţe de 

chimen

• Influenţează pozitiv digestia.

• Cresc secreţia biliară la nivel hepatic

• Accelerează metabolismul.

• Îmbunătăţesc semnificativ procesul digestiv 

şi prin aceasta contribuie la o digestie 

optimă şi la activarea tranzitului intestinal.



Caracteristici

• Recomandat tuturor celor care vor să 

slăbească, indiferent de sex sau de vârstă

• Complexitate – unică

• Efect „all in one”



Slim Formula – beneficii 

principale

Are toate caracteristicile necesare unui 
supliment alimentar pentru slăbit:

1. Îmbunătăţeşte digestia şi metabolismul 

2. Scade apetitul

3. Reduce depozitele de lipide din organism

4. Accelerează arderea grăsimilor – efect termogen

5. Detoxifică organismul

6. Ajută la dezvoltarea ţesutului muscular



Slim Formula

Conţinutul unei tablete:
– Nopal................................................100,0 mg

– Garcinia Cambogia.........................100,0 mg

(std 50% HCA) 

– Ceai verde (95% polifen.)................50,0 mg 

– Rădăcină de ghimbir........................50,0 mg

– L-carnitină........................................40,0 mg

– Seminţe de chimen...........................40,0 mg

– Turmeric...........................................25,0 mg

– Lecitină.............................................25,0 mg

– Crom.................................................50,0 mcg



Pentru a comanda acest produs, va

invitam sa accesati online pagina:

www.terapii-naturiste.com/calivita/comanda-online-produse-naturiste.htm
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