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AANBEVELING 
Neem gedurende twee weken 2-3 capsules per dag bij de maaltijd. 
Wacht ten minste een maand voordat je Slim Caps™ weer neemt.

V:  Hoelang moet ik  SlimCaps™ innemen? 
A:   Neem om te beginnen twee keer per dag tijdens de maaltijd 2-3 capsules. Doe dit   
       gedurende twee weken. Wacht vervolgens een maand voordat je SlimCaps™ weer neemt.
V:  Wat heeft de spijsvertering met afvallen te maken? 
A:   Je spijsverteringsstelsel breekt voeding af in voedingsstoffen als vitamines en
      mineralen die je lichaam kan absorberen en voert nutteloos afval en gevaarlijke 
      toxines af. Als gevolg van een slecht eetpatroon en andere onevenwichtigheden in het 
      lichaam, kunnen de toxines zich soms opstapelen en problemen in de spijsvertering 
      veroorzaken. Hierdoor kan je aankomen, moe zijn, onvoldoende voedingsstoffen 
      binnen krijgen en kunnen andere ongezonde secundaire effecten optreden.

ALOË VERA-BLAD 
Deze populaire vetplant is goed voor de spijsvertering.

SCUTELLARIA BAICALENSIS    
Deze plant met paarse bloemen is populair in de traditionele Chinese 
geneeskunde dankzij de vele positieve eigenschappen. Zo ondersteunt scutellaria 
baicalensis de lever, een orgaan dat cruciaal is voor het ontgiften van het lichaam.

CAPILLAIRE ALSEM-STENGEL  
Deze plant uit de familie van de madeliefjes is goed voor de spijsvertering, 
aangezien het de darmen reinigt en ervoor zorgt dat voedingsstoffen naar de 
cellen worden vervoerd.

CHINESE GEELWORTEL 
Chinese geelwortel is een krachtige antioxidant met eigenschappen die het 
afweersysteem versterken.

CHINESE RABARBERWORTEL  
De Chinese rabarberwortel ondersteunt de werking van de lever en dikke darm 
door de productie van gal en maagzuur te stimuleren.

GARDENIABLOEM   
De gardeniabloem is populair in de traditionele Chinese geneeskunde dankzij het 
hoge gehalte antioxidanten.

VEELGESTELDE VRAGEN 

GEEF JE LICHAAM EEN DUWTJE IN DE RUG OM OP 
NATUURLIJKE WIJZE GEWICHT TE VERLIEZEN
Leg de basis om gezond af te vallen door je systeem te reinigen met Vitalite® Slim 
Caps™. Slim Caps™ werken in synergie met de natuurlijke reinigingssystemen van 
je lichaam om rotzooi uit je lichaam te verwijderen en jezelf gezondere 
eetgewoontes aan te leren. Slim Caps™ zijn natuurlijk en worden gemaakt zonder 
chemische en synthetische additieven. We raden je aan ze te integreren in een 
programma om op duurzame wijze af te vallen dat is gebaseerd op dagelijkse 
lichaamsbeweging en een verstandig dieet met voedingsmiddelen die veel vezels 
en weinig vet bevatten.

 PHILOSOPHY OF REGENERATION®

De formule van Slim Caps™ is gebaseerd op de Philosophy of Regeneration®, 
ofwel de overtuiging dat we het lichaam moeten voeden en reinigen met de beste 
voeding om evenwicht en dus een optimale gezondheid mogelijk te maken.
Slim Caps™ ondersteunen het natuurlijke reinigingsproces van het lichaam met 
kruidennutriënten die het lichaam opfrissen en weer in balans brengen.

HIGHLIGHTS INGREDIËNTEN

Productfiche 

Slim CapsTM

VOORDELEN

•  natuurlijke ingrediënten 
helpen het lichaam van 
binnenuit te reinigen

•  geen chemicaliën, 
laxeermiddelen of 
stimulerende middelen

•  op gezonde wijze afvallen

•  bevordert een gezonde 
spijsvertering

•  veilig en effectief, de resultaten 
zijn onmiddellijk merkbaar
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