
14denní koncentrát   
pro extra rychlé hubnutí

3 v 1 
• Spalování tuků
• Odvodnění a detoxikace
• Uvolnění přetížené tkáně

å Štíhlá postava
å Vyhlazení pomerančové kůže
å Obnova energie
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å Speciální složení účinných látek:
CARNIFÉINE® BURNER complex
+ 5 extraktů z rostlin  

å Cílený účinek

å Příjem energie

å  Pomerančovo-broskvová příchuť 

Dávkování:
1x10 ml dávka denně
po dobu 14 dnů.

10ml dávka složení:

•  Černý rybíz extrakt  1 500 mg

•  Extrakt z jasanu  1 500 mg

•  Bezinkový extrakt  1 500 mg

•  Cola extrakt  1 500 mg

•  Extrakt ze zeleného čaje  1 500 mg

7 843 mg účinných  
složek v jedné dávce

CARNITINE
+ CAFFEINE
342,86 mg

v jedné dávce
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BALENÍ
å Moderní
å Nerozbitné
å Cestovní dávka
å Recyklovatelné
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POPIS BALENÍ 

V sadě je 14 pitných dávek 10 ml

INGREDIENCE PRO 10 ML 

Výtažky: černý rybíz (1500 mg), jasan (1500 mg),  
Cola (1500 mg), černý bez (1500 mg), zelený čaj  
(1500 mg), voda;  ananasový džus v prášku (maltodextrin, 
regulátor kyselosti: kyselina citrónová); glycerin;  
L - karnitin (333,3 mg); okyselení: kyselina citrónová; 
pomerančové aroma (0,1%); konzervanty: benzoát sodný, 
sorbát draselný; bezvodý kofein (6,2 mg);  
sladidlo: acesulfam draselný.

INDIKACE

14-DAY EXPRESS SLIMMING CONCENTRATE 
vysoce dávkovaná koncentrovaná formule kombinuje CARNIFÉINE® BURNER 
komplex (L Karnitin+ kofein) pro rychlé uvolnění tuku a jeho přeměnu na 
energii, přidané extrakty z 5 druhů rostlin stimulují odvodnění, detoxikaci  
i eliminaci odpadních látek.

14-DAY EXPRESS SLIMMING CONCENTRATE  pomáhá v redukci hmotnosti, 
efektivně odvodňuje tkáně, modeluje postavu a cíleně působí proti 
celulitidě.

PRO KOHO? 

14-DAY EXPRESS SLIMMING CONCENTRATE je určen pro ženy a muže, kteří 
chtějí: rychlé spalování tuků, snížit tělesný tuk a zvýšit objem svalové hmoty, účinně 
bojovat proti celulitidě a zdokonalit své tělo tím, že změní uložený tuk na energii.



14denní koncentrát   
pro extra rychlé hubnutí

VLASTNOSTI ÚČINNÝCH LÁTEK

• ČERNÝ RYBÍZ
Černý rybíz se tradičně používá pro zlepšení odvodňovací funkce tkání a stimulaci hubnutí. Černý 
rybíz je diuretikum, podporuje odvodňování.

• VÝTAŽEK Z JASANU
Jasan ztepilý je základní dřevinou evropských lesů. Jeho listy byly používány po staletí v tradiční 
medicíně na podporu hubnutí. Navíc má protizánětlivé účinky, jasanové listy jsou tradičně známé 
svými močopudnými vlastnostmi, řeší i zadržování vody a problémy s otoky. Má diuretické účiny 
díky  složce mannitolu a draselným solím obsaženým v listech.

• COLA
Hojně používán primitivními kmeny, využití v tradiční medicíně jako stimulant neurologické a srdeční 
činnosti. Cola působí na svaly, pomáhá snižovat pocit únavy i dušnosti. Obsažený kofein efektivně 
bojuje proti krátkodobé únavě. Dále stimuluje centrální nervový systém pro zvýšení pozornosti a  
omezuje ospalost. Zvyšuje frekvenci srdeční činnosti, tím stimuluje centrální nervovou soustavu 
a mozkovou činnost. Kofein má také hubnutí účinky. Je prokázáno, že podporuje lipolýzu inhibicí 
fosfodiesterázy. Cola je navíc účinné diuretikum a zlepšuje žaludeční problémy. 

• ČERNÝ BEZ
Bezinky se tradičně používají k detoxikaci organizmu, kromě toho napomáhají k hubnutí bez dietních 
opatření. Černý bez má močopudné, detoxikační a potem vylučující vlastnosti, což efektivně 
pomáhá k odstranění toxinů a vody z těla.

• ZELENÝ ČAJ
Zelený čaj pochází z Číny a má mnoho předností. Tradičně se používá jako diuretikum (pro snadné 
rychlé odvodnění) a lipolytikum (podporuje eliminaci tuku). Je také známo, že stimuluje termogenezi 
(= energetický výdej organismu), nesmíme zapomenout ani na jeho antioxidační vlastnosti.
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VLASTNOSTI ÚČINNÝCH LÁTEK

• L-KARNITIN
Karnitin je v těle syntetizován hlavně v játrech a ledvinách z dvou aminokyselin přítomných  
v potravě. Karnitin hraje důležitou roli při transportu dlouhých mastných kyselin, což umožňuje 
produkci energie. Je nezbytný pro správnou činnost svalů včetně srdce. L- karnitin jako součást 
nízkokalorické diety podporuje spalování tuků a tvorbu energie ve svalech.

•  KOFEIN
Kofein se tradičně používá k boji proti krátkodobé únavě. Intenzivně stimuluje centrální nervový 
systém, má vliv na zvýšení pozornosti a současně snižuje ospalost. Zvyšuje frekvenci srdeční 
činnosti, tím stimuluje centrální nervovou soustavu. Kofein má mimo jiné také hubnutí účinek. Je 
prokázáno, že podporuje uvolňování tuků a stimuluje lipolýzu (štěpení tuků), inhibuje transport 
glukózy stimulované inzulínem v adipocytech (tukových buňkách).
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NÁVOD K POUŽITÍ

Jedna dávka 10 ml denně po dobu 14 dní. Před použitím dobře protřepejte.

UPOZORNĚNÍ

•  Nikdy nepřekračujte doporučenou denní dávku.

•   Lze použit jako součást vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

•  Udržujte mimo dosah malých dětí. Není vhodné pro děti do 12 let.

•  Chraňte před vlhkostí a teplem.

•  Neužívejte mezi jídly.

•  Není vhodný pro děti, dospívající mládež, těhotné a kojící ženy.


