
HALO SLIMSEEN COFFEE MIX 
PŘÍRODNÍ URYCHLOVAČ METABOLIZMU

Přírodní zdroj stimulujících látek, který urychluje metabolismus, a 
tak pomáhá ke snížení hmotnosti. Konzumace tohoto 

jedinečného přípravku zvyšuje energii, urychluje trávení, zlepšuje 
mozkovou činnost a posiluje tonus organismu.

Účinné složky:
Halo-Complex™, zelená káva, zelený čaj, čaj maté, kořen 

pampelišky, ořech Kola, vojtěška, citrónová kůra



Halo Slimseen Coffee mix - cesta k Vaší krásné a štíhlé postavě!

Telefon:_______________________________

Exkluzivní receptura na bázi Halo-Complex™ poskytuje produktům nebývalou účinnost. Základem 
Halo-Complexu vitamínů a minerálů z Mrtvého moře je archebakterie, pradávná forma života, která 
přežila do dnešní doby i v extrémních podmínkách Mrtvého moře. Unikátní struktura archebakterie má 
mimořádnou vitalitu a je silným, nevyčerpatelným zdrojem bílkovin, aminokyselin a antioxidantů.

ZELENÁ KÁVA – základní složkou zelené kávy je kyselina chlorogenová – vynikající 
antioxidant. Intenzivně spaluje tuky a napomáhá tak snížení váhy. Má pozitivní účinky na 
zpracování glukózy v těle a na krevní tlak. Zelená káva je zdravější variantou kávy, protože 
obsahuje dvakrát méně kofeinu než běžná káva. Přirozeně zvyšuje energii, posiluje a snižuje 
apatii, která často provází období diet a změn stravování.

ZELENÝ ČAJ – obsahuje jedinečnou kombinaci přirozených antioxidantů a vitamínů (A, E, C, 
vitamíny skupiny B - B1, B2, B6, B7, B10, B12, beta-karoten) minerálních látek (K, Ca, Mg, Zn, P, 
Mn, Cu). Je velmi účinný při spalování tuků, snižuje hladinu cholesterolu v krvi, stimuluje trávení, 
dodává energii a posiluje schopnost koncentrace. Podporuje také imunitní systém – chrání 
před infekcemi a působí protizánětlivě.

ČAJ MATÉ – čaj vyrobený z lístků cesmíny paraguayské (maté) obsahuje téměř 200 vitamínů 
a zdraví prospěšných minerálních látek. Úspěšně se využívá při redukčních dietách. Při 
pravidelné konzumaci snižuje apetit a pomáhá redukovat tukové zásoby. Normalizuje 
metabolismus, podporuje imunitní a kardiovaskulární systém, prokrvuje cévy. Má také 
pozitivní účinky na nervový systém, posiluje paměť a zlepšuje náladu.

KOŘEN PAMPELIŠKY – obsahuje velké množství látek, které posilují imunitu a také inulin, 
který aktivuje proces produkce inzulínu. Kořen pampelišky je hořký a působí jako jemné 
přírodní projímadlo. Podporuje trávení a posiluje procesy střevní mikroflóry. Obsahuje také 
antioxidanty, které brání buňky před škodlivými volnými radikály.

OŘECH KOLA – silně stimuluje centrální nervovou soustavu a dokáže dlouhodobě tlumit 
pocity hladu. Proto se efektivně používá při redukčních dietách. Jeho pravidelná konzumace 
snižuje fyzickou i psychickou únavu, zlepšuje mozkovou činnost a schopnost koncentrace. Má 
také mírné afrodiziakální účinky.

VOJTĚŠKA – tato bylinka je bohatým zdrojem vlákniny, omega 3 a 6 mastných nenasycených 
kyselin, chlorofylu a dalších enzymů. Je zdrojem rostlinných bílkovin a obsahuje pro člověka 
důležité aminokyseliny. Je také zdrojem vitamínů A, B, C, E a K, minerálů Ca, Fe, Mg, Zn, K, 
flavonoidů a tříslovin. Díky vysokému obsahu draslíku a železa, má pozitivní účinky na 
kardiovaskulární systém. Podporuje obranyschopnost organismu a má protizánětlivé, 
detoxikační a močopudné účinky. Urychluje metabolismus, pomáhá při mnoha trávicích 
problémech, například při plynatosti, nadýmání, žaludečních křečích nebo pálení žáhy. Snižuje 
hladinu cholesterolu v krvi.

CITRÓNOVÁ KŮRA – Citrónová kůra výrazně podporuje snižování váhy. Obsahuje látky, 
které podporují střevní činnost, zpomalují ukládání tuků, pomáhají vylučovat škodlivé 
usazeniny z organismu a čistí játra. Citrónová kůra také pomáhá preventivně proti vzniku 
trombózy a křečových žil.

Způsob užívání: 1 čajovou lžičku nápoje vložte do šálku, zalijte cca 200 ml horké vody a dobře promíchejte. 
Vyčkejte pár minut, než nápoj vychladne a vypijte. 

Doporučená denní dávka: až 3 šálky nápoje denně, vypít nejpozději do 17.00 hodin.
Podmínky skladování: uchovávejte na suchém, tmavém místě, při teplotě do 25°C, mimo dosah dětí.

Datum spotřeby: 24 měsíců od data výroby.


