YARILO® silhouette je doplněk stravy s obsahem
Glucomannanu 100. Glukomanan v rámci nízkoenergetické diety přispívá ke snížení tělesné hmotnosti. Příznivého účinku se dosáhne při příjmu 3 g
glukomananu denně ve třech dávkách po 1 g zapitých 1–2 sklenicemi vody, před jídlem a v rámci
nízkoenergetické diety.
Vlastnosti:
Glucomannan 100 je přírodní rozpustná vláknina,
která nemá žádnou kalorickou hodnotu a do těla
se nevstřebává. Unikátní patentovaná třístupňová
metoda purifikace firmy SHIMIZU (Japonsko) zajišťuje, že Glucomannan 100 má vyšší čistotu, rozpustnost a stabilitu. Glucomannan 100 má rovněž
vyšší molekulární hmotnost než běžně dostupný glukomanan. Díky tomu získává pozoruhodně vysokou
schopnost absorbovat vodu. Tímto způsobem zvyšuje viskozitu a zvětšuje objem látek obsažených
v žaludku a ve střevě. Navozuje tak pocit sytosti
a snižuje chuť k jídlu.
Doporučené dávkování:
Dospělí: Užívejte 2 tobolky denně ve dvou dávkách
(nejvíce 3 tobolky denně ve třech dávkách), jednu
hodinu před hlavními jídly po dobu 8 týdnů. Zapijte
velkým množstvím vody (1-2 sklenice), aby bylo zajištěno, že se tobolky dostanou až do žaludku.
Děti od 6 let: Užívejte 1 tobolku denně v jedné dávce anebo 2 tobolky denně ve dvou dávkách, jednu
hodinu před hlavními jídly po dobu 8 týdnů. Zapijte
velkým množstvím vody (1-2 sklenice), aby bylo zajištěno, že se tobolky dostanou až do žaludku.
Složení:
Glucomannan 100 (konjakový manan (glukomanan)) – prášek z hlízy zmijovce indického (Amorphophallus konjac K. Koch, kořen), jedlá želatina,
protispékavé látky: hořečnaté soli mastných kyselin.
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Upozornění a varování:
Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Neužívejte více než 1 tobolku najednou. Osobám
s polykacími obtížemi nebo při zapití neodpovídajícím množstvím tekutin hrozí udušení. Glukomanan,
obdobně jako i jiné vlákniny, může ovlivňovat vstřebávání léků. Neužívejte proto glukomanan 1 hodinu před a 3 hodiny po požití léků. Před případným
použitím v těhotenství konzultujte se svým lékařem.
Doplňky stravy nejsou určeny jako náhrada pestré
a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Uchovávejte mimo dosah dětí mladších tří let. Uchovávejte
na chladném a suchém místě chráněném před zdroji
tepla. Neužívejte, pokud je obal poškozený. Neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na
obalu. Neužívejte v případě alergie nebo podezření
na alergii na nějakou složku výrobku.
Neobsahuje lepek, glukózu ani laktózu.
Balení: 30 tobolek po 907 mg
Čistá hmotnost: 27,21 g
Výrobce a distributor:
AXONIA, a.s.
Bydžovská 185
190 14 Praha 9
Česká republika
www.axonia.cz
tel. +420 224 240 832
Pro AXONIA, a.s. vyrábí Erbozeta S.p.A., Strada
delle Seriole, 41/43, 47894 Chiesanuova (RSM),
Republika San Marino.
Yarilo® je registrovaná ochranná známka AXONIA, a.s.
EZ.00.22.81
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YARILO® silhouette je výživový doplnok obsahujúci Glucomannan 100. Glukomanán prispieva
k úbytku hmotnosti ako súčasť nízkoenergetickej stravy. Pozitívny účinok sa dosiahne podávaním 3 g glukomanánu denne v troch dávkach po 1 g zapitých
1–2 pohármi vody, pred jedlom a v rámci nízkoenergetickej stravy.
Vlastnosti:
Glucomannan 100 je prírodná rozpustná vláknina,
ktorá nemá žiadnu kalorickú hodnotu a do tela sa
nevstrebáva. Unikátna patentovaná trojstupňová
metóda purifikácie firmy SHIMIZU (Japonsko) zabezpečuje, že Glucomannan 100 má vyššiu čistotu,
rozpustnosť a stabilitu. Glucomannan 100 má tiež
vyššiu molekulárnu hmotnosť ako bežne dostupný
glukomanán. Vďaka tomu získava pozoruhodne
vysokú schopnosť absorbovať vodu. To zvyšuje
jeho viskozitu a zväčšuje objem látok obsiahnutých
v žalúdku a čreve. Prináša tak pocit sýtosti a znižuje
chuť do jedla.
Odporúčané dávkovanie:
Dospelí: Užívajte 2 kapsuly denne v dvoch dávkach
(najviac 3 kapsuly denne v troch dávkach), jednu
hodinu pred hlavnými jedlami počas 8 týždňov. Zapite veľkým množstvom vody (1-2 poháre), aby sa
zabezpečilo, že sa kapsuly dostanú až do žalúdka.
Deti od 6 rokov: Užívajte 1 kapsulu denne v jednej
dávke alebo 2 kapsuly denne vo dvoch dávkach,
jednu hodinu pred hlavnými jedlami počas 8 týždňov. Zapite veľkým množstvom vody (1-2 poháre),
aby sa zabezpečilo, že sa kapsuly dostanú až do
žalúdka.
Zloženie:
Glucomannan 100 (konjakový manán (glukomanán))
– prášok z hľuzy zmijovca konjakového (Amorphophallus konjac K. Koch, koreň), jedlá želatína, protihrudkujúce látky: horečnaté soli mastných kyselín.
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Upozornenia a varovania:
Odporúčaná dávka sa nesmie prekročiť. Neužívajte viac ako 1 kapsulu naraz. Osobám s ťažkosťami
pri prehĺtaní alebo pri zapití nedostatočným množstvom tekutiny hrozí udusenie. Glukomanán, podobne ako iné vlákniny, môže interferovať s absorpciou liekov. Neužívajte glukomanán 1 hodinu pred
a 3 hodiny po požití liekov. Pred prípadným použitím počas tehotenstva sa poraďte so svojím lekárom.
Výživové doplnky nie sú určené ako náhrada za
rozmanitú stravu a zdravý životný štýl. Uchovávajte
mimo dosah malých detí. Uchovávajte na chladnom
a suchom mieste chránenom pred zdrojmi tepla. Neužívajte, pokiaľ je obal poškodený. Neužívajte po
uplynutí doby použiteľnosti. Neužívajte v prípade
alergie alebo podozrenia na alergiu na nejakú zložku výrobku.
Neobsahuje glutén, glukózu ani laktózu.
Balenie: 30 kapsúl po 907 mg
Čistá hmotnosť: 27,21 g
Výrobca a distributér:
AXONIA, a.s.
Bydžovská 185
190 14 Praha 9
Česká republika
www.axonia.cz
tel. +420 224 240 832
Pre AXONIA, a.s. vyrába Erbozeta S.p.A., Strada
delle Seriole, 41/43, 47894 Chiesanuova (RSM),
Sanmarínska republika.
Yarilo® je registrovaná ochranná známka AXONIA, a.s.
EZ.00.22.81
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