BG
VITASLIM LINE
ВИТАСЛИМ ЛАЙН
ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ТЕГЛО
хранителна добавка
30 капсули • 515 mg

EN
VITASLIM LINE
FOR A HEALTHY BODY-WEIGHT
dietary supplement
30 capsules • 515 mg

Предназначение: Vitaslim LINE е комбинация от биологично активни вещества, която съдейства за успешно поддържане на телесното тегло и оформяне на фигурата, особено
в проблемните зони, като дава възможност за дълготраен
ефект и поддържане на здравословно тегло. Подпомага метаболитните функции, съдейства за редуциране на мастната тъкан и подкрепя бързото освобождаване на енергия
в тялото. Съдейства за поддържане телесната композиция
(съотношението мастна маса – мускулна маса).
За още по-добър резултат можете да комбинирате прием на Vitaslim LINE с прием на Vitaslim LIGHT и Vitaslim DREN.

INDICATIONS: Vitaslim LINE is a combination of biologically active
substances that assists successfully in maintaining body-weight
and shaping a good figure, especially in the problematic zones, by
giving the option for long-term effect and support of healthy bodyweight. Helps the metabolic functions, assists in the reduction of
fat tissue and aids for quick energy release in the body. Assists in
maintaining body composition (ratio between fat – muscle mass).
For an even better result you can combine the intake of
Vitaslim LINE with taking Vitaslim LIGHT and Vitaslim DREN.

Действие: Vitaslim LINE съдържа конюгирана линолова киселина (CLA), която е с клинично доказан ефект за подкрепа
регулирането на телесното тегло. Приемът � съдейства
за ускоряване метаболизма на мазнините и тяхната загуба, редуцира натрупаните мастни вещества в коремната
област и подобрява формирането на чиста мускулна маса.
Подпомага метаболитните функции, като съдейства за
поддържане в здравословни граници на холестерола и кръвната захар, подкрепя дейността на имунната система.
Комбинирането на CLA с тривалентен хром подпомага
обменните функции и метаболизма на захарите и въглехидратите и обмяната на протеините.
Висока ефективност за поддържане на теглото и обиколката на талията в здравословни граници проявява и полифенолът епигалокатехин (EGCG), който се съдържа в зеления
чай. EGCG подпомага функциите на мастните клетки, подкрепя дейността на черния дроб и участва в регулирането
на продукцията на глюкоза, съдейства за повишаване на чувството за ситост.
Комплексът от активни вещества е с доказана ефективност, а съдържанието на екстракт от гуарана подпомага
енергийния баланс и отделянето на топлинната енергия от
организма. Специалното вещество гуаранин спомага обменните процеси в организма. Съвременните клинични изследвания доказват и благотворното въздействие на гуараната
в подобряването на умствената дейност, намаляването на
умората и поддържането на жизнеността и младостта.

ACTION: Vitaslim LINE contains conjugated linoleic acid (CLA)
which has clinically proven effect in supporting the regulation of
body-weight. Its intake aids in accelerating fat metabolism and
their loss, it reduces gained fatty substances in the belly area
and improves the formation of lean muscle mass. Supports the
metabolic functions by helping to maintain in healthy limits the
cholesterol and blood sugar, supports the activity of the immune
system.
The combination of CLA with trivalent chromium aids the
metabolic functions and supports the metabolism of sugars and
carbohydrates and protein metabolism.
High efficiency in weight reduction and reduction of waist
measurement also has the polyphenol Epigallocatechin gallate
(EGCG), contained in the green tea. EGCG supports the functions
of fat cells, helps the activity of the liver and takes part in the
regulation of glucose production, contributes for increasing the
feeling of satiety.
The complex of active substances has clinically proven
effectiveness, and the presence of guarana extract helps the energy
balance and the heat dissipation of the organism. The special
substance guarinin helps the metabolic processes of the organism.
Contemporary clinical studies prove the beneficial effect of guarana
in improving brain activity, reducing fatigue and maintaining
vitality and youth.

ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА КАПСУЛИРАНЕ LICAPS™
Vitaslim LINE 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 LINE 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 ЛАЙН течност в LICAPS™
Vitaslim LINE 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 те 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: По 1 капсула 3 пъти дневно.
За траен резултат е необходима продължителност на приема, не по-малка от 3 месеца.

RECOMMENDED DAILY DOSE: 1 capsule 3 times a day.
For long-lasting result it is necessary duration of intake not less than
three months.

СЪСТАВ на една капсула / препоръчвана доза за дневен прием
от 3 капсули: Конюгирана линолова киселина (ClarinolТМ G-80) –
305/915 mg; Зелен чай, екстр. листа (Camellia sinensis, leaves
extr.) – 100/ 300 mg; Гуарана, сух екстр. (Guarana dry extr.) –
50/150 mg; Хром (Chromium (III) Chloride) – 25/75 µg. Допълнително съдържа: вода; сгъстител: бял пчелен восък; емулгатор: соев лецитин. Капсула: рибен желатин; оцветители:
титаниев диоксид, медни комплекси на хлорофилините.

CONTENT of one capsule / recommended daily dose of 3 capsules:
Conjugated Linoleic Acid (CLA, ClarinolТМ G-80) – 305/915 mg;
Camellia sinensis extract – 100/300 mg; Guarana Extract – 50/150 mg;
Chromium (such as Chromium (III) Chloride) – 25/75 µg. Additional
ingredients: Water; Thickener: beeswax white; Emulsifier: soybean
lecithin. Capsule: fish gelatin; colorants: titanium dioxide, copper
complex of chlorophyllins.

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
за 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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