
SLIM FORTE OMEGA
Prehransko dopolnilo
48 rastlinskih kapsul – Neto količina: 21,1 g
Prehransko dopolnilo na osnovi olja lanenega semena, bogatega z omega 
maščobnimi kislinami, rastlinskega ekstrakta indijske koprive in Care300®.
Prehransko dopolnilo na osnovi olja lanenega semena, bogatega z omega 3-6 
in 9 maščobnimi kislinami, ekstrakta indijske koprive in Care300® (ekstrakt 
plodov manga).
Sestavine: Olje lanenega semena v prahu (Linum usitatissimum, silicijev 
dioksid); Care300® – plodovi manga v prahu (Mangifera indica); ovoj: 
hidroksipropilmetil celuloza, barvila: bakrovi kompleksi klorofilinov, titanov 
dioksid; suhi ekstrakt korenine indijske koprive (Coleus forskohlii) standardiziran 
na 40% uv forskolina; sredstvo proti sprijemanju: silicijev dioksid.
Priporočena dnevna količina oziroma odmerek in navodila za 
uporabo: 3 kapsule na dan (1 zjutraj pred zajtrkom in 2 pred kosilom).
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno 
prehrano. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. 
Ne uporabljajte izdelka v primeru nosečnosti, med dojenjem ali uporabe pri 
otrocih mlajših od 12 let. Ne uporabljajte izdelka v primeru preobčutljivosti 
ali alergije na eno ali več sestavin. V primeru jemanja antikoagulacijskih ali 
hipoglikemičnih zdravil, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom. Izdelek se 
uporablja kot del zdravega življenskega sloga in hipokalorične diete. V primeru, 
da hipokalorični dieti sledite več kot 3 tedne, se posvetujte z zdravnikom. 

Povprečna vsebnost v 3 kapsulah
Olje lanenega semena 450 mg
-od tega α-linolenska kislina 
(omega 3) 225 mg

-od tega linolna kislina (omega 6) 68 mg
-od tega oleinska kislina (omega 9) 103 mg
Care300® 300 mg
Suhi ekstrakt indijske koprive 90 mg

Hranite na suhem in hladnem, stran od virov 
toplote in svetlobe. Shranjevati nedosegljivo 
otrokom.
Datum minimalne trajnosti se nanaša na 
nepoškodovan in pravilno hranjen izdelek.
Naravni izvor sestavin lahko vpliva na 
spremembo barve izdelka med različnimi loti.
Uporabno najmanj do in lot: odtisnjeno na 
embalaži.
Distributer: AVITABIO PHARMA d.o.o., 
Kosovelov trg 6, 6000 Koper
www.avitabio.com
Proizvajalec: GDP Srl – General Dietetics 
Pharma,
Corso Perrone 35R – 16152 Genova, Italija.


