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ВИТАСЛИМ ДРЕН
ОТВЕЖДА ИЗЛИШНИТЕ ТЕЧНОСТИ.
ЗА БАЛАНС НА ТЕГЛОТО
хранителна добавка
30 капсули 540 mg

EN
Vitaslim DREN
REDUCES WATER RETENTION.
FOR BODY-WEIGHT BALANCE
dietary supplement
30 capsules 540 mg

Предназначение: Витаслим ДРЕН допринася за поддържането на телесното тегло и изхвърлянето на задържаните излишни течности от организма. Подпомага нормалната дейност
на пикочните пътища и простатата. Подкрепя естествените, физиологични, пречистващи функции на тялото.
За още по-добър резултат в посока понижаване на телесното тегло, комбинирайте с прием на Витаслим ЛАЙТ и/или
Витаслим ЛАЙН.
Действие: Задържането на течности е широко разпространен здравен и козметичен проблем, чиято външна проява е
подуване на краката, ръцете, лицето и в коремната област.
Задържането на течности в организма води до повишаване на
телесното тегло и поява на воден целулит.
Витаслим ДРЕН съдържа специално подбрани природни съставки, които подпомагат по естествен път изхвърлянето на
задържаните в тялото излишни течности и поддържането на
нормално телесно тегло.
Полският хвощ е растение с ясно изразен ефект в посока подпомагане функциите на отделителната система и увеличава отделянето на урина с около 30%. Той има много високо съдържание на
силиций, който повлиява енергизиращо тялото и засилва усещането за лекота. Благодарение на него, както и на екстракта от коприва, Витаслим ДРЕН бързо освобождава задържаните течности
от организма като по този начин поддържа оптималния воден
баланс. Спомага за ефективното изхвърляне по естествен път на
токсините, отделени в тялото при протичането на метаболитните процеси. В допълнение, благодарение на екстракта от
коприва Витаслим ДРЕН подпомага дейността на простатата.
С наличието на конюгирана линолова киселина (CLA) и екстракт от гугул Витаслим ДРЕН подкрепя редуцирането на
теглото като повлиява 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 изгаряне на по-голямото количество енергия, приета с храната, дори и при покой.
Съчетаното действие на CLA и гугул осигурява ефективно намаляване на телесното тегло.

INDICATIONS: Vitaslim DREN contributes to the maintenance of
body weight and the physiological reduction of the retained fluids
in the body. Supports normal urinary tract and prostate function.
Supports natural, physiological, cleansing functions of the body.

Витаслим ДРЕН се прилага успешно за:

Vitaslim DREN is successfully applied for:

- Ефективно отвеждане на задържаните в тялото излишни телесни течности.
- Контрол на телесното тегло и изгаряне на вече натрупаните
мазнини.
- Елиминиране на токсичните продукти в организма.

- An effective discharge of the retained in the body excess liquids.
- Body weight control and burning the fats already accumulated fats.
- Elimination of toxic products in the body.

ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА КАПСУЛИРАНЕ Licaps™
Витаслим ДРЕН 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

ENCAPSULATION TECHNOLOGY Licaps™
Vitaslim DREN is produced in France as per the patented technology
LICAPS™ 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

For an even better weight loss result you can combine Vitaslim
DREN with Vitaslim LINE and Vitaslim LIGHT.

ACTION: Liquid retention is a widespread health and cosmetic
problem, which outer manifestations are swelling in the legs, arms,
face and in the abdominal area. Liquid retention in the body causes
weight gain and occurrence of aqueous cellulite.
Vitaslim DREN contains specially selected natural ingredients, which
support the natural discharge of detained excess liquids in the body
and the normal body weight maintenance.
The Horsetail is a plant with a strong effect towards supporting
the functions of the excretory system and it increases the urinary
output by 30%. It contains a lot of Silica, which energizes the body
and increases the feeling of ease. Thanks to it, as well as to the
Nettle extract, Vitaslim DREN quickly discharges the liquids retained
in the body and thus maintains the optimal water balance. It helps
the effective and natural excretion of toxins, released in the body
during the metabolic process. In addition, thanks to the nettle extract,
Vitaslim DREN supports the activity of the prostate.
In addition, thanks to the nettle extract, Vitaslim DREN supports the
function of the prostate.
Thanks to the Conjugated Linoleic Acid (CLA) and to the Guggul
extract Vitaslim DREN supports weight reducing by affecting the fat
accumulation in the body. It helps decreasing the fats, stored in the
abdominal area and in the hips. CLA helps to build muscle mass as
well as burning the excesive energy, taken with food, even at rest.
The combined effect of CLA and Guggul provides an effective
decrease of the body weight.

запазят полезните му свойства в максимална степен и гарантира бързото и пълното му усвояване от организма.

and guarantees its fast and complete absorption by the organism.

LICAPS™ капсулите са:
без разтворители;
без консерванти;
без глутен;
без захар,
без ГМО.

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

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

Действие / action

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

Указание за употреба: веднъж дневно по 1–2 капсули, след
хранене.
СЪСТАВ на препоръчвана доза за дневен прием от 1 капсула / 2
капсули: Соево масло, пречистено (Soybean oil, refined) – 136/272 mg;
Конюгирана линолова киселина (CLA, ClarinolTM G-80) – 100/200 mg;
Полски хвощ, стебло, сух екстракт, 7% силикати (Equisetum
arvense L, aerial part, dr. extr. 7% Silica) – 100/200 mg; Коприва,
корени, сух екстракт (Urtica dioica, root dr. extr.) – 100/200 mg;
Екстракт от смола на Гугул (Extr. of resin of Commiphora Mukul) –
50/100 mg; Допълнително съдържа: сгъстител: пчелен восък;
вода. Капсула: рибен желатин; оцветители: титаниев диоксид;
патент синьо V.
Противопоказания: Не се препоръчва при деца, бременни
и кърмещи жени.
УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: На стайна температура (15°–25°С),
без пряко въздействие на светлина. Да се съхранява на място,
недостъпно за малки деца!

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

Licaps™ releases ingredients
very rapidly. In comparison to solid
delivery forms like tablets the ingredients in
Licaps™ are released very rapidly because
they are already dissolved. The dissolution
of Licaps™ is always constant*.

RECOMMENDED DAILY DOSE: 1–2 capsules a day after meal.
CONTENT of recommended daily dose of 1 capsule / 2 capsules:
Soybean oil, refined – 136/272 mg; Conjugated linoleic acids (CLA,
ClarinolTM G-80) – 100/200 mg; Horsetail (Equisetum arvense L, aerial
part, dr. extr. 7% Silica) – 100/200 mg; Nettle (Urtica dioica, root dr.
extr.) – 100/200 mg; Guggul (Extr. of resin of Commiphora Mukul) –
50/100 mg; Additional ingredients: thickener: bees wax; water.
Capsule: fish gelatin; colorants: titanium dioxide; patent blue V.
CONTRAINDICATIONS: It is not recommended to children, to
pregnant and breastfeeding women.
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.

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,
България, бул. „Шипченски проход“
№18, Галакси Трейд Център, ет. 8,
офис 802; +359 2 944 26 27

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™ & logo are trademarks
of Lonza or its affiliates

vitaslim.eu

