
FICHA
TÉCNICA

SLIM PLAN
20 Sachês MOBILIZA
80 Comprimidos CONTROLA
40 Comprimidos QUEIMA

114mm
118 mm
95 mm
1.614 cc

271 g
176,4 g

Profundo
Alto

Largo
Volume

CN 180.033.6

MODO DE EMPREGO. O plano dura 20 dias. Retome outro plano quando terminar de acordo com as necessidades e objetivos desejados. 

Nenhum descanso é necessário entre plano e plano. NA MANHÃ, tome 1 sachê MOBILIZA (sabor de limão) dissolvido em um copo de água. 

Não é necessário estar em jejum. No caso de não ter tomado com café da manhã, pode ser tomado no final do dia, embora seja recomen-

dado não tomá-lo à tarde ou à noite para evitar um aumento da micção durante as horas de sono. COM ALMOÇO E JANTAR, de preferência 

meia hora antes do início, tome 2 comprimidos CONTROLA (verde) e 1 comprimido QUEIMA (laranja). Em caso de esquecimento, espere 

pela próxima refeição planejada (almoço ou jantar). Não tome o dobro da dose.

PROPIEDADES. Plano completo para atingir nosso objetivo de peso de maneira séria, eficaz e duradoura. Contém três produtos de formu-

lação específica para o volume corporal, controle de gorduras ingeridas e combustão de gorduras acumuladas. Inclui recomendações 

nutricionais e uma dieta específica para otimizar os resultados. A combinação dos três produtos e o seu regime de administração conferem 

um efeito global e completo para ajudar na perda de peso quando combinados com uma dieta equilibrada. Propriedades de cada um dos 

produtos: SACHÊS MOBILIZA: são tomados de manhã. Eles contêm ingredientes que ajudam na eliminação de líquidos (ortosífon, cavalin-

ha e laminaria) e L-carnitina, um aminoácido que participa do metabolismo energético das células que armazenam gordura no corpo. 

Tomados todos os dias pela manhã, contribuem para a eliminação de líquidos, gorduras, metabolitos e toxinas. COMPRIMIDOS CONTROLA 

(verde): contêm chitosán, uma fibra que adere às gorduras ingeridas nos alimentos e dificulta a absorção intestinal, contribuindo para 

reduzir a incorporação de gorduras no organismo. COMPRIMIDOS QUEIMA (laranja): completa a ação do produto porque seus ingredientes 

contribuem para o metabolismo e combustão de macronutrientes, como as gorduras acumuladas (citrus aurantium, mamão e biotina).

OBSERVAÇÕES. Não tome durante a gravidez ou lactação ou administre a crianças menores de 12 anos. Contém chitosán, uma fibra obtida 

de crustáceos. As pessoas alérgicas ao marisco devem abster-se de consumir o produto. Contém allura vermelha que pode ter efeitos 

negativos na atividade e atenção das crianças. Não contém outros alérgenos (glúten, lactose, etc.). Nenhum efeito colateral associado a 

qualquer um dos ingredientes foi descrito nas doses utilizadas. Em caso de sofrer algum efeito indesejado decorrente do consumo do 

produto, cesse seu uso e contate um profissional de saúde. Para informações adicionais, você pode entrar em contato com humalik@hu-

malik.com. Suplemento Alimentar. Não exceda as quantidades diárias recomendadas ou use como um substituto para uma dieta variada 

e equilibrada. Manter fora do alcance e da vista das crianças mais novas.

REFERÊNCIAS. Monografias científicas do EMA: Equisetum arvense, Orthosiphon stamineus.  Claims do EFSA: “Ortosiphon stamineus helps 
heatlh of bladder and lower urinary tract.” (ID 2379); “Citrus aurantium contributes to the metabolism of lipids and weight management.” 
(ID 2026). Otros: Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jul 16; Chitosan for overweight or obesity. Jull AB, Ni Mhurchu C, Bennett DA, 
Dunshea-Mooij CA, Rodgers A. Clinical Trials Research Unit, University of Auckland, Private Bag 92019, Auckland, New Zealand.

Armazenar à temperatura 
ambiente em local fresco 
e seco, longe de uma 
fonte de calor.
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Ortosiphon (ext.) 

Cavalinha (ext.)

Alga laminaria (ext.)

L-Carnitina

300 mg  

500 mg  

100 mg  

800 mg  

MOBILIZA 1 SACHÊ
NA MANHÃ

Chitosán

Biotina

800 mg  

50 mcg*

PURIFICACONTROLA
2 COMPRIMIDOS

VERDE ANTES DO
ALMOÇO E JANTAR

L-Carnitina

Citrus aurantium (ext.)

Mamão (ext.)

Biotina

  200 mg  

125 mg  

100 mg  

50 mcg*

QUEIMA
1 COMPRIMIDO

LARANJA ANTES DO
ALMOÇO E JANTAR

Bruto
Líquido

3 años

* 100% VRN: valores de 
referência do nutriente


