
 
 

Sundose For Slim Body 

Suplement diety. Produkt może zawierać składniki odzwierzęce (kolagen z ryb, 
laktoferynę z mleka) oraz soję. 

    Oświadczenia zdrowotne: 
• Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników 

odżywczych oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi. 
• Witamina B1, B3, B5 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 

energetycznego. 
• Mniszek lekarski przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania żołądka i wątroby. 
• Chlorella korzystnie wpływa na funkcję pęcherzyka żółciowego, wątroby i nerek (narządy 

pełniące funkcje detoksykacyjne organizmu). 
Zawartość opakowania:  
Słoiczek z Chlorellą, ekstraktem z mniszka i bazylii azjatyckiej chromem i witaminami: 60 

kapsułek twardych. 

Słoiczek z Resweratrolem i zieloną herbatą: 60 kapsułek twardych. 

Kapsułka Twarda 1
Dzienna porcja 

2 RWS
 

Chrom 80 µg 200% 

Kwas pantotenowy 75 mg 1250% 

Tiamina – witamina B1 5,5 mg 500%  

Ryboflawina – witamina B2 7 mg 500% 

Chlorella 500 mg - 

Ekstrakt z bazylii azjatyckiej 100 mg - 

Ekstrakt z mniszka lekarskiego 100 mg - 

 

Kapsułka Twarda 1
Dzienna porcja 

Ekstrakt z zielonej herbaty 500 mg 

Resweratrol 250 mg 

1
Dzienna porcja –2 Kapsułki twarde z Chlorellą, ekstraktem z mniszka i bazylii 

azjatyckiej chromem i witaminami, 2 Kapsułki twarde z resweratrolem i zieloną herbatą. 

2 RWS - dzienne referencyjne wartości spożycia dla osób dorosłych. 

    Zalecana dzienna porcja do spożycia 

2 x Kapsułka twarda z Chlorellą, ekstraktem z mniszka i bazylii azjatyckiej chromem i 
witaminami,/ dzień. 

2 x Kapsułka twarda z resweratrolem i zieloną herbatą karczocha / dzień. 
Kapsułki należy popić wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w 

ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej 

diety. 

Składniki: 

Kapsułka twarda: chlorella w proszku, ekstrakt z mniszka lekarskiego 
(2% flawonoidów), ekstrakt z bazylii azjatyckiej (5% kwasu ursolowego), 
pikolinian chromu, D-pantotenian wapnia, monoazotan tiaminy, 
ryboflawino 5' fosforan sodowy, składnik otoczki: 
hydroksypropylometyloceluloza. 

Kapsułka twarda: ekstrakt z zielonej herbaty (60% katechin, 50% EGCG), 
ekstrakt z rdestowca japońskiego (50% resweratrolu), składnik otoczki: 
hydroksypropylometyloceluloza. 

Najlepiej spożyć przed: Patrz data na opakowaniu jednostkowym. 

Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym, chłodnym i 
zacienionym miejscu. Chronić przed dziećmi. 

Uwaga: Przeciwskazanie - nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu. 

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej i 

zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia. 

Masa netto: 79,52 g 

Wyprodukowano przez: 
Sundose sp. z o.o. 
Ul. Vetterów 1 
20-277 
Lublin. 


