
Apresentação
Frasco com 500ml

Caracterís�cas
Composição de 10 plantas que atua nos regimes de
emagrecimentomasculinos, pois o organismomasculino necessita
de diferentes �posde plantas paraes�mular o seumetabolismo de
forma a perder peso.
A Rodiola induz ao aumento da resistência �sica, es�mulando o
organismo. Kombu é uma alga verde da família da kelp que vive
nos mares nipónicos e é usada em muitos pratos regionais e
tradicionais, sendo o seu extrato muito rico em oligoelementos na
sua forma iónica, o que os torna perfeitos para serem absorvidos.
Estes iões carregados nega�vamente (ca�ões), também podem
transportar toxinas até ao lúmen intes�nal, para que sejam
eliminados através das fezes. A ação desintoxicante foi
demonstrada por estudos realizados na América e na Alemanha.
Este extrato não é nocivo. O Palmeto devido à presença, na sua
composição, de fitoesteróis é diuré�co, ajuda a diminuir os
espasmos no tecido muscular liso. O Dente-de-leão é diuré�co e
coleré�co. Como é uma planta rica em inulina tem uma suave
acção laxante. A Cavalinha é diuré�ca e remineralizante. O
Eleuterococcus ajuda a equilibrar as funções endócrinas
especialmente o metabolismo dos açúcares. Atua como
revigorizante �sico e psíquico. A Muirapuama atua como
tonificante do organismo. O Alecrim es�mula a circulação que é
importante em qualquer regime de emagrecimento. AUva-ursina
devido à presença de flavonóides na sua composição tem ação
diuré�ca. A Pilosela é uma planta que, quando usada na sua
totalidade como é o caso deste extrato, exerce a sua ação biológica
sobre o sistema renal, es�mulando os rins a eliminarem a ureia e
toxinas em excesso acumuladas no organismo. A Pimenta atua
como carmina�vo, diges�vo e tonificador.

SLIM-KOMBU®
UOMO

SEM ÁLCOOL - SEM AÇÚCAR - SEM CONSERVANTES - SEM GLÚTEN

SUPLEMENTO ALIMENTAR
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• Estimulação do metabolismo

• Coadjuvante em regimes de emagrecimento

• Regimes alimentares para manter o peso corporal

• Retenção de líquidos

• Gordura abdominal localizada

Indicações



Advertências
Podem ocorrer situações de variação de cor, sabor ou formação de sedimentos, que se devem ao facto de este
produto conter ingredientes de origem vegetal. Estas alterações não influenciam a qualidade do produto. Produto
sujeito a depósito. Agitar antes de usar. Não deve ser excedida a toma diária recomendada. O prazo mínimo de
conservação refere-se aoproduto fechadoe conservado corretamente.Conservar em local fresco e seco,e ao abrigo
da luz. Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir antes de 30 dias. Não é aconselhado a toma deste
produto por crianças e adolescentes. Não se aconselha a toma deste produto durante a gravidez ou amamentação.
Deve ser usado como parte de uma dieta adequada de baixa caloria, seguindo um es�lo de vida saudável com um
bom nível de a�vidade �sica. Se a dieta for seguida por períodos prolongados de mais de três semanas, é
aconselhável consultar um profissional de saúde. Não u�lizar por períodos prolongados sem consultar um
profissional de saúde. Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos cons�tuintes
da formulação. Não é aconselhado a toma deste produto por mulheres em idade fér�l, nem por crianças e
adolescentes. Os Suplementos Alimentares não são subs�tutos de um regime alimentar variado e equilibrado, nem
de ummodo ou es�lo de vida saudável. O produto deve ser guardado fora do alcance e da vista das crianças.

Toma diária recomendada (TDR)
25ml diluídos em 750ml de água, de manha e á tarde.

Extrato fluido de plantas (70%):
Raiz de Rodiola (Rhodiola rosea L.)
Talo de Kombu (Laminaria saccharina (L.) J.V. Lamouroux)
Fruto de Palmeto (Serenoa repens (W.Bartram) Small))
Raiz de Dente-de-leão (Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H. Wigg.)
Planta Cavalinha (Equisetum arvense L.)
Raiz de Eleuterococo (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim)
Casca de Muirapuama (Ptychopetalum olacoides Benth.)
Folha de Uva Ursina (Arctostaphylos uva-ursi L. Spreng.)
Planta de Pilosela (Hieracium pilosella L.)
Fruto de Pimenta (Piper nigrum L.)

4,01 g
3,04 g
2,50 g
2,50 g
1,03 g
0,90 g
0,90 g
0,90 g
0,90 g
0,38 g
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Ingredientes

*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (UE) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2011

Água, aroma, corante ( caramelo simples)

25ml
TDR %VRN*
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