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Vitaslim LIGHT
ПОТИСКА АПЕТИТА
И ИЗГАРЯ МАЗНИНИТЕ
хранителна добавка
30 капсули • 500 mg

EN
Vitaslim LIGHT
SUPPRESSES APPETITE
AND BURNS FATS
dietary supplement
30 capsules • 500 mg

Предназначение: Vitaslim LIGHT съдейства за поддържане на здравословно тегло. Активната съставка PinnoThinTM
(масло от ядки на корейски бор) е с доказана ефективност,
подпомага регулирането на апетита, като съдейства за
нормализиране на чувството за глад и създава усещане за ситост. Комбинирането с CLA и гугул подкрепя намаляването
на теглото и поддържа съотношението на мастната маса
към мускулната маса в оптимални граници.
За още по-добър резултат можете да комбинирате
прием на Vitaslim LIGHT с прием на Vitaslim LINE и Vitaslim DREN.

INDICATIONS: Vitaslim LIGHT helps to maintain healthy bodyweight. The active ingredient PinnoThinTM (Korean pine nuts oil)
has proven efficiency, supports in regulating appetite by helping
the normalization of the feeling of hunger and creates a feeling of
satiety. The combination with CLA and Guggul supports reducing
body-weight and maintaining the ratio between body fat mass
and muscle mass in optimal limits.
For an even better result you can combine the intake of Vitaslim
LIGHT with taking Vitaslim LINE and Vitaslim DREN.

Действие: Vitaslim LIGHT съдържа PinnoThinTM – растително
масло, получено от ядките на Корейски бор, което е богато на
дълговерижни полиненаситени мастни киселини и на специфична пиноленова мастна киселина. Поредица клинични изследвания потвърждават ефективността на тази изцяло натурална
съставка да регулира апетита и създава чувство за ситост.
Механизмът за намаляване чувството на глад се свързва с възможността на PinnoThinTM да освобождава в чревния
тракт два новооткрити хормона (холецистокинини и глюкагон-подобен пептид 1), нормално функциониращи в стомашно-чревния тракт, които изпълняват основна роля в регулирането на апетита чрез изпращане на сигнали до мозъка
за чувство на ситост и потискане усещането за глад. При
клиничните изследвания е установено повишаване нивата
на тези два хормона, водещо до намаляване желанието за
консумиране на храна, 30–40 мин. след прием на PinnoThinTM.
CLA във Vitaslim LIGHT подкрепя редуцирането на теглото
чрез повлияване дейността на специфични ензими, отговорни
за складирането и натрупването на мазнини в организма. Съдейства за намаляване на мазнините, натрупани в областта
на корема и ханша. CLA подпомага изграждането на мускулна
маса, съдейства за подобряване на разпределението на мастната и мускулната маса в организма, както и за изгаряне на
ненужната енергия, приета с храната, дори и при покой.
Съчетаното действие на трите съставки във Vitaslim
LIGHT осигурява ефективно намаляване на телесното тегло.

ACTION: Vitaslim LIGHT contains PinnoThinTM – plant oil
derived from the nuts of Korean pine, which is rich in long-chain
polyunsaturated fatty acids and specific pinoleic fatty acid. A series
of clinical studies confirm the effectiveness of this entirely natural
ingredient to regulate appetite and create a feeling of satiety.
The mechanism for the reduction of the sense of hunger relates
to the ability of PinnoThinTM to release in the intestine two newly
found hormones (cholecystokinins and glucagon-like peptide 1),
normally functioning in the gastrointestinal tract, they play a key
role in regulating appetite through sending signals to the brain of
a feeling of satiety and suppressing the feeling of hunger. Clinical
studies discovered that the elevated levels of these two hormones
reduce the desire for food consumption, 30–40 minutes after the
intake of PinnoThinTM.
CLA in Vitaslim LIGHT supports reducing body-weight through
affecting the activity of specific enzymes responsible for storing
and buildup of fat in the organism. It assists in the reduction of
fat, cumulated in the waist and hip areas. CLA supports building
muscle tissue, aids in improving the distribution of fat and muscle
mass in the organism, as well as burning of extra unnecessary
energy, taken with food, even at rest.
The combined effect of the three ingredients in Vitaslim LIGHT
ensures effective body-weight reduction.

ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА КАПСУЛИРАНЕ LICAPS™
Vitaslim LIGHT е произведен във Франция по патентована
технология LICAPS™ за влагане на течни екстракти в твърди
желатинови капсули. При този процес се елиминира термичната обработка на активното вещество. Това позволява да
се запазят полезните му свойства в максимална степен и
гарантира бързото му и пълно усвояване от организма.

LICAPS™ ENCAPSULATION TECHNOLOGY
Vitaslim LIGHT is produced in France as per LICAPS™ patented
technology for liquid extracts filled in hard gelatin capsules. This
process eliminates the heat treatment of the active substance
and thus allows preserving its useful properties to the maximum
extent and guarantees its fast and complete absorption by the
organism.

Предимства на течната формула спрямо прахови форми / Liquid Formulation Benefits over Powder

Действие / action

Витаслим ЛАЙТ течност в LICAPS™
Vitaslim LIGHT liquid in LICAPS™ capsules
прахови форми
в капсули
Powder in capsules
ТАБЛЕТКИ
Tablets
* Benet, L.Z. Biopharmaceutics as a basis for the design of drug products. 1973.

LICAPS™ освобождава съставките
много бързо. В сравнение с твърдите
форми, като таблетките, съставките,
намиращи се в LICAPS™, се освобождават много бързо, защото са предварително разтворени. Разтварянето на
LICAPS™ е винаги константа*.
LICAPS™ capsule releases ingredients
very rapidly. In comparison to solid
delivery forms like tablets the ingredients in
LICAPS™ capsule are released very rapidly
because they are already dissolved. The
dissolution of LICAPS™ capsule is always
constant*.

Желатиновите капсули LICAPS™ са:
без разтворители;
без консерванти;
без глутен;
без захар;
без ГМО.

LICAPS™ gelatine capsules are:
solvent free;
preservative free;
gluten free;
sugar free;
GMO free.

Указание за употреба: 1–2 капсули 3 пъти дневно един
час преди хранене. За траен резултат е необходима продължителност на приема, не по-малка от 3 месеца.

RECOMMENDED DAILY DOSE: 1–2 capsules 3 times a day one
hour before meals. For long-lasting result it is necessary duration of
intake not less than three months.

СЪСТАВ на препоръчвана доза за дневен прием от 3 капсули /
6 капсули: Масло от ядки на корейски бор (PinnoThinTM, Pinus
koraiensis seed oil) – 750/1500 mg; Конюгирана линолова киселина (ClarinolTM G-80, Conjugated linoleic acid, CLA) – 600/1200 mg;
Гугул, течен (Commiphora mukul, liquid) – 150/300 mg; Допълнително съдържа: вода; антиоксиданти: токоферол – обогатен
екстракт. Капсула: рибен желатин; оцветител: железен оксид.

CONTENT of recommended daily dose of 3 capsules / 6 capsules:
Pinus koraiensis seed oil (PinnoThinTM) – 750/1500 mg; Conjugated
linoleic acid (CLA, ClarinolTM G-80) – 600/1200 mg; Guggul
(Commiphora mukul, liquid) – 150/300 mg; Additional ingredients:
water; antioxidants: tocopherol – rich extract. Capsule: fish gelatin;
colorant: iron oxide.

Противопоказания: Не са известни. Препоръчва се бременни и кърмещи жени да се консултират с лекар преди употреба.
УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: На стайна температура (15° –
25°С), без пряко въздействие на светлина. Да се съхранява на
място, недостъпно за малки деца!
Да не се превишава препоръчваната дневна доза! Продуктът
да не се използва като заместител на разнообразното хранене!

ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ:
CAPSUGEL, ФРАНЦИЯ
Capsugel Colmar, 10 Rue Timken,
F-68027 Colmar, Cedex, France,
Витаслим ООД, София 1113,
бул. „Шипченски проход“ №18,
Галакси Трейд Център, ет. 8,
офис 802; +359 2 944 26 27

PRODUCED BY:
CAPSUGEL – FRANCE
Capsugel Colmar, 10 Rue Timken,
F-68027 Colmar, Cedex, France,
for Vitaslim Ltd.; 1113 Sofia, Bulgaria,
18 Shipchenski Prohod Blvd., Galaxy
Trade Center, floor 8, office 802;
+359 2 944 26 27

CONTRAINDICATIONS: There are no known contraindications.
Pregnant and nursing women are recommended to consult their
physician before taking the product.
STORAGE CONDITIONS: Keep at room temperature (15° – 25°С), do
not expose to direct light. Keep out of the reach of children.

Do not exceed the recommended daily dose. Do not use the product
as substitute to the balanced diet.

LICAPS™ & logo are trademarks
of Lonza or its affiliates
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