
Emulips SLIM Drink  – je bylinná směs pro podporu 
metabolismu a revitalizaci organismu. Chaluha, mochna, 
šalvěj a řebříček přispívají ke správnému trávení. Chaluha, 
mocha a šalvěj příznivě působí na střevní činnost. Smetan-
ka přispívá k normální funkci trávicího traktu, pomáhá 
udržovat fyziologickou kyselost v žaludku. Libeček pod-
poruje funkci jater a žlučníku, stimuluje tvorbu trávicích 
šťáv, pomáhá odstraňovat tuky z organismu. Řebříček 
podporuje udržování normální hladiny cholesterolu 
a  snižování tělesné hmotnosti. Vrba pomáhá udržovat 
hormonální rovnováhu, přispívá k optimální relaxaci 
a k udržování mentální i fyzické kondice. Kopřiva příznivě 
ovlivňuje cirkulaci krve, posiluje vitalitu, dodává energii. 

Složení: chaluha bublinatá 273 mg, vrba bílá 273 mg, 
smetánka lékařská (pampeliška) 273 mg, jehlice trnitá 
273 mg, libeček lékařský 273 mg, kukuřice setá 273 mg, 
fazol obecný 273 mg, šalvěj lékařská 273 mg, kopřiva 
dvoudomá 273 mg, mochna husí 273 mg, řebříček 
obecný 273 mg v denní dávce 3 g (tj. Cca 1 čajová lžička).

Doporučené dávkování: 1g směsi (cca 1/3 čajové 
lžičky) 2-3x denně, přelít vlažnou nebo horkou vodou, 
nechat cca 10 min. louhovat a vypít bez scezení, nejlépe 
před jídlem. Možno používat i v  suché formě - např. 
smíchané s vhodným pokrmem (jogurt, med apod.).  

Upozornění: Výrobek nenahrazuje pestrou stravu. 
Nepřekračujte doporučené dávkování. Není urče-
no pro děti do 15 let. Ukládejte mimo dosah dětí. 
Těhotné a kojící ženy používat pouze po konzul-
taci s lékařem. Skladujte v temnu při teplotě do 
25°C. Testováno v akreditované laboratoři na 
mikrobiologickou nezávadnost a  nepřítomnost 
těžkých kovů.  Notifi kováno na MZ ČR. Minimální 
trvanlivost do: uvedeno na dně obalu. Číslo šarže: 
uvedeno na dně obalu. Číslo etikety: E19-08/04.

 Výrobce: O.K.G.,s.r.o., 
 Hybešova 42, 602 00 Brno, CZ

Výrobek jsou oprávněni nabízet pouze nezávislí 
partneři O.K.G., s.r.o. 
Vyrobeno v České republice.
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Obsah balení: 60g


