
SuperSlank50+
nr. 218

voedingssupplement

inhoud 100 capsules, 55 g netto

Lees voor het gebruik de gebruiksinfo.

Toepassingen
Door lichamelijke verandering en een vertraagde stof- 
wisseling kan het gewicht bij vrouwen van middelbare 
leeftijd toenemen. SuperSlank50+ is speciaal voor deze 
doelgroep ontwikkeld. Het bevat naast Isoflavonen en 
Groene thee, tevens Blaasjeswier en Spaanse peper 
die beiden zowel helpen bij het afslanken als onder- 
steuning bieden bij gewichtsbeheersing.  
Daarnaast ondersteunt Fluweelboon de stofwisseling 
en sterkt Salie aan tijdens de menopauze. Ook is 
SuperSlank50+ rijk aan Vitamine B6, die bijdraagt aan 
de activiteit van hormonen in het lichaam en het 
mineraal Chroom, dat zowel bijdraagt tot de 
instandhouding van normale bloedsuikergehalten als 
tot een normale stofwisseling van koolhydraten, 
vetten en eiwitten. Kortom, een afslanker voor 
vrouwen die met de overgang te maken hebben of 
deze reeds zijn gepasseerd.

Ingrediënten
Kruidenextracten, capsulehuls (gelatine), vulstof 
(natuurlijke cellulose), antiklontermiddel (zonnebloem-
olie), vitamine B6, chroompicolinaat.
Dit product bevat van nature cafeïne.

Werkstoffen per dagdosering %ADH/RI*

van 3 capsules
KRUIDENEXTRACTEN:
Salie blad (Salvia officinalis) 370 mg
Soja boon (Glycine max) 250 mg
(gestandaardiseerd op 40% isoflavonen)
Groene Thee extract (Camellia sinensis) 250 mg
Blaasjeswier (Fucus vesiculosus) 150 mg
Fluweelboon (Mucuna pruriens) 100 mg
Spaanse peper (Capsicum annuum) 90 mg
VITAMINE:
Vitamine B6 (als pyridoxine HCl) 1,4 mg 100%
MINERAAL:
Chroom (als chroompicolinaat) 30 μg 75%
*%ADH/RI = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid/Referentie-inname.

Dosering en gebruik
Dagdosering: Neem ‘s morgens een half uur voor de 
maaltijd 1 capsule en ‘s middags een half uur voor de 
maaltijd 2 capsules met voldoende water (minimaal  
1 glas) in. Neem ’s avonds voor de maaltijd of voor het 
slapen gaan geen capsule in!  
De aanbevolen dagdosering niet overschrijden.

Waarschuwing
Niet gebruiken tijdens de periode van zwangerschap en 
het geven van borstvoeding. Raadpleeg bij combinatie- 
gebruik met medicijnen altijd uw huisarts.
Tenzij anders geadviseerd, is dit product niet geschikt 
voor vrouwen onder de 40 jaar.

Allergie-informatie
Bevat soja (uit isoflavonen). 

SuperSlank50+ is een voedingssupplement en valt in 
de categorie vitaminen, mineralen en kruiden.

Een voedingssupplement is geen vervanging van een 
gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde 
levensstijl.

Land van herkomst: Nederland.

Bewaring en houdbaarheid
Bewaar na het gebruik dit product donker, goed  
gesloten op kamertemperatuur en altijd buiten het  
bereik van kinderen! Vermijd bij het bewaren de invloed 
van direct zonlicht. De minimale houdbaarheids datum 
van dit preparaat staat vermeld op het doosje.

Voedingswaarde
Per 100 g:
kcal 449
kJoule 1879
Vetten 15 g
verzadigde vetzuren 3,5 g

Koolhydraten 28 g
suikers 1,2 g

Eiwitten 40 g
Zout 0 g

SuperSlank50+ is een product van  
Bloem Health Products B.V.,  
Postbus 225, 9670 AE Winschoten - Nederland.

Raadpleeg bij vragen over dit preparaat uw apotheker 
of drogist, of stuur een mail naar: info@bloeminfo.nl 
Voor meer informatie: www.superslank50.nl

De tekst van deze gebruiksinfo is voor het laatst 
herzien in juli 2015 door Bloem Health Products B.V.

Voor meer informatie: 
www.superslank50.nl


