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PentRu O gReutate 
cORPORală sănătOasă

supliment alimentar
30 capsule 18.33 g e

INDICAŢII: Visislim lIne favorizează o greutate corporală sănătoasă. 
acesta include o combinație de substanțe bioactive de origine vege-
tală, aminoacizi și oligoelementul crom. cromul contribuie la metabo-
lismul normal al macronutrienților (proteine, carbohidrați și grăsimi). 
cromul contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale glucozei 
din sânge, ceea ce ar putea reduce apetitul pentru dulciuri. toate 
acestea reprezintă o premisă pentru menținerea cu succes a greutății 
corporale dorite.

ACŢIUNE: Visislim lIne conţine cla/acid linoleic conjugat, care 
susţine menţinerea greutăţii corporale normale. administrarea de 
cla contribuie la accelerarea metabolismului grăsimilor, reducerea 
substanţelor grase (acumulate îndeosebi în zona abdominală) şi la 
îmbunătăţirea raportului acestora cu masa musculară. De asemenea, 
cla contribuie la desfăşurarea normală a funcţiilor metabolice, ajută 
la menţinerea colesterolului şi zahărului din sânge în limite sănătoase 
şi sprijină activitatea sistemului imunitar.

cromul contribuie la metabolismul normal al macronutrienţilor şi la 
menţinerea concentraţiilor normale de glucoză din sânge.

Polifenolul egcg din frunzele de ceai-verde sprijină activitatea ficatu-
lui şi participă în reglarea producţiei de glucoză şi la apariţia senzaţiei 
de saţietate. guarana ajută la echilibrarea energetică a organismului. 
guarinina, substanța specifică plantei, sprijină diverse procese meta-
bolice din organism. studii recente au demonstrat efectul benefic al 
guaranei la îmbunătățirea activității cerebrale, prin reducerea oboselii 
și menținerea vitalității și tinereții organismului.

TEHNOLOGIA DE ÎNCAPSULARE LICAPS™

Visislim lIne еste fabricat în Franţa folosind tehnologia lIcaPs™ pen-
tru introducerea extractelor lichide în capsule dure de gelatină. Prin 
acest proces se elimină prelucrarea termică a substanţei active. aceasta 
permite păstrarea proprietăţilor utile ale produsului la un nivel maxim şi 
garantează asimilarea rapidă şi completă de către organism. 

capsulele din gelatină LICAPS™ sunt:

fără solvenţi;
fără conservanţi;
fără gluten;
fără zahăr;
fără OMg.
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VISISLIM LINE 

FOR a HealtHY  
BODY-WeIgHt

dietary supplement
30 capsules 18.33 g e

INDICATIONS: Visislim lIne contributes to the healthy body 
weight. It is a combination of biologically active substances of plant 
origin, amino acids and the microelement chromium. chromium 
contributes to the normal metabolism of macro nutrients (pro-
teins, carbohydrates and fats). chromium helps maintain a nor-
mal blood glucose level, which can reduce sugar cravings. all this 
is a prerequisite for successful maintenance of the desired body 
weight.

ACTION: Visislim lIne contains conjugated linoleic acid (cla) which 
helps maintaining normal body-weight. Its intake aids in accelerating 
fat metabolism and their loss. It reduces gained fatty substances (ac-
cumulated especially in the belly area) and improves its correlation 
with the muscle mass. supports the metabolic functions by maintain-
ing healthy limits of the cholesterol and blood sugar, supports the 
activity of the immune system.

chromium contributes to the normal metabolism of macronutrients 
and the normal levels of glucose in the blood.  

Polyphenol epigallocatechin gallate (egcg), contained in the green 
tea, supports the function of the liver and takes part in the produc-
tion of glucose, contributes for increasing the feeling of satiety. gua-
rana supports the energy balance and the heat dissipation of the or-
ganism. the special substance guarinin helps the metabolic processes 
of the organism. contemporary clinical studies prove the beneficial 
effect of guarana in improving brain activity, reducing fatigue and 
maintaining vitality and youth.

LICAPS™ ENCAPSULATION TECHNOLOGY
Visislim lIne is produced in France as per lIcaPs™ patented tech-
nology for liquid extracts filled in hard gelatin capsules. this process 
eliminates the heat treatment of the active substance and thus 
allows preserving its useful properties to the maximum extent and 
guarantees its fast and complete absorption by the organism.

LICAPS™ gelatine capsules are:

solvent free;
preservative free;
gluten free;
sugar free;
gMO free.



MOD DE UTILIZARE: câte 1 capsulă de 3 ori pe zi. Pentru consolidarea 
rezultatului, se recomandă ca durata administrării să fie de cel puțin 3 luni.

INGREDIENTE / doză (3 capsule): acid linoleic conjugat (cla, cla-
rinol™ g-80); ceai verde (camellia sinensis (l.) Kuntze), extract din 
frunze; gelatină de pește; guarana (Paullinia cupana Kunth), extract 
din semințe; crom (chromium chloride); ceară albă de albine (agent 
de îngroșare); lecitină de soia (emulsifiant); apă; oxid de fier (colo-
rant); albastru briliant FcF (colorant).

Compoziția dozei zilnice recomandate  3 capsule %VNR* 

acid linoleic conjugat (cla, clarinol™ g-80)  915 mg **
ceai verde (camellia sinensis (l.) Kuntze) 300 mg **
guarana (Paullinia cupana Kunth) 150 mg **
crom (chromium chloride) 75 µg 187,5

*VnR – Valoare nutrițională de Referință, cf. Regulament 1169/2011.
**nu a fost stabilită nicio cantitate zilnică recomandată

CONTRAINDICAŢII: nu sunt cunoscute. se recomandă ca femeile 
însărcinate sau cele care alăptează să consulte medicul înainte de 
administrare. nu se recomandă persoanelor alergice la oricare dintre 
ingrediente.

CONDIŢII DE PĂSTRARE: la temperatura camerei ferit de razele so-
lare directe. a nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

a nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic. 
suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată pentru 
un stil de viaţă sănătos.

RECOMMENDED DAILY DOSE: 1 capsule 3 times a day. For long-lasting 
result it is necessary duration of intake not less than three months.

CONTENT of  3 capsules: conjugated linoleic acids (cla, clarinol™ 
g-80); camellia sinensis (l.) Kuntze leaves extract; Fish gelatin; gua-
rana (Paullinia cupana Kunth) extract of seeds; chromium (such as 
chromium chloride); beeswax white (thickener); soybean lecithin 
(emulsifier); water; iron oxide (colour); brilliant blue FcF (colour).

Content of the recommended daily allowance  3 capsules %RDA* 

conjugated linoleic acids (cla, clarinol™ g-80)  915 mg **
camellia sinensis (l.) Kuntze leaves extract 300 mg **
guarana (Paullinia cupana Kunth) extract of seeds 150 mg **
chromium (such as chromium chloride) 75 µg 187,5

*RDa – Recommended daily allowance, Regulation 1169/2011.
**not determined Recommended daily allowance

CONTRAINDICATIONS: there are not known contraindications. 
Pregnant and nursing women are recommended to consult their 
physician before taking the product. not recommended for people 
allergic to some of the ingredients.

 
STORAGE CONDITIONS: Keep at room temperature, do not expose 
to direct light. Keep out of the reach of children. 

Do not exceed the recommended daily dose.
Do not use the product as substitute to the balanced diet.

Avantajele formulei lichide în comparaţie cu formulele sub formă de pudră / Liquid Formulation Benefits over Powder

* Benet, L.Z. Biopharmaceutics as a basis for the design of drug products. 1973.

Visislim LINE lichid în LICAPS™

Visislim LINE liquid in LICAPS™ capsules
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LICAPS™ eliberează ingredientele foarte 
rapid. În comparaţie cu formulele dure, 
ca tabletele, ingredientele conţinute în 
LICAPS™, se eliberează foarte rapid, deoarece 
acestea sunt dizolvate în prealabil. Dizolvarea 
LICAPS™ este întotdeauna constantă*.

LICAPS™ capsule releases ingredients very 
rapidly. In comparison to solid delivery forms 
like tablets the ingredients in LICAPS™ capsule 
are released very rapidly because they are 
already dissolved. The dissolution of LICAPS™ 
capsule is always constant*.

notificare: Ministerul sănătăţii, centrul Regional 
de sănătate Publica timișoara, certificat de 
notificare seria aB, nr. 2899 / 2022

PRODuceD BY:  
CAPSUGEL – FRANCE
capsugel colmar, 10 Rue timken,  
F-68027 colmar, cedex, France  
for VItaslIM InnOVe ltd.; 18 shipchenski 
Prohod Blvd., floor 8, office 802; 1113 sofia, 
Bulgaria. Distributor: Vitaslim ltd., Romania, 
Bucharest, sector 3, str. nerva traian, nr. 3, 
floor 9, office 6, tel. +40 21 313 84 84.

PRODus De: 
CAPSUGEL – FRANŢA, 
capsugel colmar, 10, Rue timken,  
F-68027 colmar, cedex, Franța,  
pentru VItaslIM InnOVe ltd., Bulgaria,  
sofia 1113, bd. shipchenski prohod, nr. 18, et. 8,  
birou 802. Distribuitor pentru România este  
Vitaslim sRl, București, sector 3, str. nerva traian, 
nr. 3, et. 9, birou 6, tel. +40 21 313 84 84.
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