
Slimmed® All in one  ondersteunt het afslanken*
SlimMed® All-In-One V-Caps (vegetarische capsules) bevatten de unieke combinatie van verschillende hoogkwalitatieve ingrediënten 
ALL-IN-ONE: 
- 300 mg hooggedoseerde groene thee (Camellia sinensis, gestandaardiseerd op 45% EGCG = 135 mg) 
- 200 mg hooggedoseerde groene koffie (Coffea arabica, gestandaardiseerd op 50% chlorogeenzuur = 100 mg)
- aangevuld en versterkt met Chroom, Kaneel (Cinnamomum cassia), Bioperine™ (piperine uit zwarte peper), Biotine (Vit. B8), 
Siberische Ginseng, Resveratrol, Damiana en Granaatappel.
*SlimMed®  All-In-One is zeer compleet en de groene thee ondersteunt bij het afslanken en helpt de vetverbranding.

Hoe kunt u het best afslanken?
Groene thee is een natuurlijke en gezonde ondersteuning bij het afslanken, verwacht dus geen wonderen op zeer korte termijn. 
De combinatie met gezonder eten, meer drinken en meer bewegen, kan de vetverbranding stimuleren waardoor je sneller zult afvallen. 
Wil je resultaat, gebruik dan alleen groene thee van hoogwaardige kwaliteit. Afslanken kan je door meer energie te verbranden (voldoende 
bewegen) en door je stofwisseling te versnellen. Groene thee ondersteunt de vetstofwisseling.

Waarom afslanken?
In onze Westerse samenleving is zwaarlijvigheid of overgewicht (BMI > 30) stilaan een epidemie. Zwaarlijvigheid is zeer ongezond. 
Afvallen is dan alleen maar gunstig. Een gezond lichaam heeft immers vele voordelen: je voelt je fysiek en mentaal actiever, je hebt meer 
zelfvertrouwen.

Waarom groene thee + groene koffie?
SlimMed® All-In-One bevat biologische groene thee en bevat een gestandaardiseerd en hoog geconcentreerd extract van de belangrijkste 
fysiologisch werkzame stof in groene thee: EGCG (epigallocatechinegallaat).  Groene thee helpt bij het afslanken en ondersteunt de 
vetverbranding. Bovendien helpt groene thee uw natuurlijke weerstand versterken, is goed voor de darmwerking en draagt bij tot de 
bescherming tegen oxidatieve stress.
SlimMed® All-In-One bevat eveneens een zeer zuiver en hoog gedoseerd groene koffie-extract aangerijkt in chlorogeenzuur (50 %).

Waarom extra Chroom, Kaneel, Biotine, Bioperine™, Siberische Ginseng, Resveratrol, Damiana en Granaatappel?
Chroom en kaneel dragen bij tot een normaal bloedsuikergehalte en chroom tot een normale stofwisseling van macronutriënten 
(waaronder suikers en vetten). Biotine (vitamine B8) draagt bij tot een normale energieleverende stofwisseling en tot normale psycholo-
gische functies, zoals leren en geheugen. Bovendien zorgen Siberische Ginseng, Resveratrol, Bioperine™, Damiana en Granaatappel voor 
een zeer rijke en complete All-In-One samenstelling. 

Wordt SlimMed® All-In-One goed verdragen ?
SlimMed®  All-In-One is een natuurlijke biologische substantie en wordt zeer goed verdragen.
Bevat geen suiker, geen zout, geen lactose en geen gluten.

Beantwoordt SlimMed® All-In-One aan de beste kwaliteit ?
SlimMed® All-In-One is een kwalitatief hoogwaardig supplement dat streng is gecontroleerd en voldoet aan de hoogste HACCP- en  
veiligheidsnormen. Dankzij een optimale aankoopprijs voor de consument, beantwoordt SlimMed®  All-In-One bovendien aan een uitste-
kende prijs/kwaliteit verhouding.

Wat is de aanbevolen dagelijkse inname en gebruiksaanwijzing ?
De aanbevolen dagelijkse inname is 2 capsules per dag bij voorkeur in te nemen een half uur vóór de hoofdmaaltijden.
Mag niet gebruikt worden als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding, noch van een gezonde levensstijl. De aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. SlimMed®  All-In-One bevat cafeïne (50 mg per dagportie, komt overeen met een half kopje 
koffie). Niet aanbevolen voor kinderen, zwangere vrouwen en bij borstvoeding. 

Presentatie 
Verpakking van 60 vegetarische capsules gelijk aan een kuur van 1 maand.

Samenstelling
Per vegetarische capsule: 300 mg groene thee extract (Camellia sinensis, 45% EGCG of 135 mg), 200 mg groene koffie extract (Coffea 
arabica, 50% chlorogeenzuur of 100 mg), v-caps omhulsel: hydroxypropylmethylcellulose, vulmiddel: microkristallijne cellulose, 
50 mg kaneel extract (Cinnamomum cassia), antiklontermiddelen: magnesiumstearaat, siliciumdioxide, 5 mg Siberische ginseng extract 
(Eleutherococcus senticosus), 5 mg granaatappel extract (Punica granatum), 5 mg damiana (Turnera diffusa), 2 mg piperine (Bioperine™), 
93.75 mcg chroom (chroompicolinaat, 234% RI*), 500 mcg resveratrol, 100 mcg D-biotine (Vit. B8) (200% RI*).
*RI: Referentie-inname

Netto gewicht: SlimMed® All-In-One 60 vegetarische capsules: 48 g

Bewaring
Bij kamertemperatuur op een droge plaats en buiten het bereik van jonge kinderen.

Houdbaarheid 
Zie datum op de verpakking (EX : maand/jaar).

Notificatienummer: NUT PLAS 1631/13

Verdeler
Farmaceutische laboratoria NutriMed, Achthoek 30, 9200 Dendermonde


