
Program
SlimBox

Silhouette csokoládé
A csokoládé fogyasztása során kialakuló bűntuda-
tot vettük ki termékeinkből, hiszen nem tartalmaz-
nak semmilyen káros anyagot, még cukrot sem, így 
nincs miért megvonni magunktól az élvezetet, sőt. 
Nemcsak hogy tele vannak egészséges, az egész-
ség megőrzésére alkalmas tápanyagokkal, hanem 
adott esetben a méregtelenítést és a fogyókúrát is 
támogatják.

Berry Slim étrend-kiegészítő
Méregtelenít, segíti a fogyókúrát és vitaminnal tölt 
fel. Rostokban gazdag, ezzel gátolva az egyéb 
szénhidrátok felszívódását. Magas az ásványianyag- 
és a létfontosságú aminosav-tartalma. Egyik ösz-
szetevője az útifűmaghéj, ami a vízből képes akár 
tömegének hússzorosát is felszívni, ennek következ-
tében zselés állagban halad végig az emésztőrend-
szeren. A bolyhokban lerakódott bomlástermékeket 
képes lágyan felszívni és eltávolítani, megelőzve az 
élősködők elszaporodását és elsavasodását.

ImmuneShot Instant 
étrend-kiegészítő italpor
Mondhatnánk, hogy „életerő esszencia”. Napi fo-
gyasztásával bőven ellátjuk szervezetünket C-vita-
minnal, gondoskodunk arról, hogy a legfontosabb 
ásványi anyagok bejussanak szervezetünkbe, ezzel 
segítve a szénhidrát lebontását, immunrendszerünk, 
szív- és érrendszerünk egészséges működését.

HC80 étrend-kiegészítő kapszula
A HC80 az egyik legújabb saját fejlesztésű termé-
künk. A humin- és a fulvosav megköti a szerve-
zetben keletkező szabad gyököket, továbbá a ter-
mészet egyik legerősebb vírusellenes hatóanyaga. 
Egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy képes hely-
reállítani a szervezet sav-bázis egyensúlyát. A cor-
dyceps képes megnövelni a sejtek energiaterme-
lését, ezáltal fokozza a szervezet oxigénellátását, 
javítja a vérkeringést. A máriatövis a világ egyik leg-
erősebb méregtelenítője, támogatja a máj létfontos-
ságú funkcióit.
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A SLIMBOX PROGRAMRÓL
„A HLBS minőségi termékeket kínál felhasználói számára, támogatva őket életmódváltá-
sukban, egészségmegőrzésükben. A SlimBox egy szakemberek által összeállított méreg-
telenítő program, amelynek betartásával a fogyasztók megszabadulhatnak a felesleges 
kilóktól és méregteleníthetik szervezetüket. A SlimBoxban található termékek természetes 
alapanyagokból készülnek, hatékony védelmet nyújtanak a hétköznapokban, segítenek a 
fitt forma elérésében és megtartásában.
SlimBox – Az egészséges karcsúságért”

MIÉRT A SLIMBOX PROGRAM?
A XXI. század embere ma már tisztában van azzal, hogy napi szinten szükséges tennie 
egészségéért, étkezés és mozgás szintjén egyaránt. A HLBS egy újabb segítséget sze-
retne nyújtani Neked abban, hogy minőségi életet tudj élni, a SlimBox pedig mindennapi 
társad és barátod tud lenni életmódváltásod elkezdésében, támogatásában.

A SLIMBOX CSOMAG TARTALMA
–   2 doboz Silhouette csokoládé (90 db csokoládé/doboz)
–   2 flakon Berry Slim étrend-kiegészítő por (250 g / flakon)
–   1 doboz ImmuneShot Instant étrend-kiegészítő italpor (30 tasak × 4 g)
–   1 doboz HC80 étrend-kiegészítő kapszula (120 db kapszula / doboz)
–   1 db Shaker (750 ml)
–   1 db HLBS katalógus
–   1 db SLIMBOX Program leírás

KIKNEK AJÁNLJUK A SLIMBOX PROGRAMOT?
Neked, 

–   ha érzed hogy szervezeted a méregtelenítésért kiált,
–   ha minőségi természetes alapanyagokkal szeretnél fogyókúrázni, 
–   ha eleged van a jojó-effektusból,
–   ha már régóta vágysz áhított alakodra,
–   ha csak szálkásítani szeretnél,
–   ha szeretnél kívül-belül élettel teli, vidám és egészséges lenni.

Engedd meg, hogy gratuláljunk Neked, hogy elszántad magad, és teszel az egészsége-
dért! Biztosan tudod, hogy a táplálkozásod mellett a napi szintű testmozgás hatékonyan 
hozzájárul ahhoz, hogy alakodat valóban és akár már rövid idő alatt formába hozd. 
A SlimBox jelenti számodra a megoldást, rövid és akár hosszú távon is, hiszen a kam-
pányszerű fogyókúrák helyett mi a diétád és életmódváltásod része szeretnénk lenni ez-
zel a csomaggal és az általa kínált programmal.
Ránk számíthatsz – ugye Te is magadra?
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Rendkívül fontos, hogy optimális testsúlyunk eléréséhez ideálisan olyan étrendre is szük-
ség van, ami nem megterhelő a szervezet számára. Ugyanilyen elengedhetetlen, hogy na-
ponta minimum 2,5–3 liter tiszta folyadékot, javasoltan jó minőségű víz formájában igyunk.

A SLIMBOX TERMÉKEINEK JAVASOLT FOGYASZTÁSA NAPONTA
–   3×2 kocka Silhouette csokoládé minden főétkezés előtt fogyasztva +3 dl víz
–   2×1 mérőkanálnyi Berry Slim ebéd és vacsora előtt, 2–3 dl folyadékban elkeverve
–   1 tasak (4 g) ImmuneShot Instant reggel, 1 dl vízben elkeverve
–   2×2 db HC80 kapszula reggeli és uzsonna után

Reggeli előtt (30 perccel): 2 kocka Silhouette csokoládé +3 dl víz.
Reggeli előtt (10–15 perccel): 1 tasak ImmuneShot Instant +1 dl víz.
Reggeli (javaslat) – fehérjedús és/vagy lassan felszívódó szénhidrátot tartalmazó étel+zöld-
ségek, pl.: húsfélék, tojás, tonhal-szardella (halfélék), sonka, felvágottak, „mindenmentes” 
kolbász, szalámi, kenőmájas, növényi pástétomok/zöldségkrém feltétek, gluténmentes 
zabpehely és/ müzli (gyümölcs nélküli), növényi tej alapú natúr joghurt, esetleg kis gyü-
mölcs, sok-sok zöldség, nagyon kevés, lassú szénhidrát (pl. sült zöldségek, fekete ke-
nyér); avokádó; növényi tej (rizs, mandula, kókusz vagy zab tej).
Reggeli után (10–15 perccel): 2 kapszula HC80 egy pohár vízzel.
Tízórai (javaslat) – fehérjedús és/vagy lassan felszívódó szénhidrátot tartalmazó étel+zöld-
ségek, pl.: glutén-, cukor- és tejtermékmentes keksz, vagy rizskorong, kávé növényi tejjel, 
1–2 főtt tojás, magvak pl. egy marék mandula vagy kesudió, só nélküli változatban.
Az főétkezések között, ha nagyon nem bírnád megállni az evést, 1–2 kocka Silhouette 
csokoládé megengedett.
Ebéd előtt (30 perccel): 2 kocka Silhouette csokoládé +3 dl víz.
Ebéd előtt (10–15 perccel): 1 mérőkanálnyi Berry Slim 2–3 dl vízben elkeverve.
Ebéd (javaslat) – fehérjében és zöldségben gazdag ételek, pl.: levesbetét nélküli leves, 
zöldséggel és sok hússal (előétel). Főételként pedig 1 szelet grillezett, párolt, sült hús, hal 
(utóbbi hetente 1–2–3 alkalommal), szárnyasok (pulyka, csirke), marhahús, köretként sok-
sok, elsősorban nyers zöldség vagy párolt zöldség, kis mennyiségű barna vagy basmati 
rizs, vadrizs, köles, quinoa, hajdina (ezeket ritkítsuk étrendünkben), kis maréknyi édesbur-
gonya; nem liszttel, hanem önmagukkal habart főzelék, fűszerezést kerüljük.
Uzsonna (javaslat) – alacsony cukortartalmú gyümölcs (pl. alma, eper, esetleg barack/
nektarin – 1 kisebb darab valamelyikből), vagy egy marék bogyós gyümölcs (pl. szeder, 
málna, áfonya), magvak, pl. pár szem mandula vagy, kesudió, só nélküli változatban.
Uzsonna után (10–15 perccel): 2 kapszula HC80 egy pohár vízzel.
Vacsora előtt (30 perccel): 2 kocka Silhouette csokoládé +3 dl víz.
Vacsora előtt (10–15 perccel): 1 mérőkanálnyi Berry Slim vízben elkeverve.
Vacsora (javaslat) – fehérjében és zöldségben gazdag ételek pl.: tonhalsaláta főtt tojással, 
bármilyen hús nyers salátával, zöldséggel, párolt, főtt vagy sült zöldség. Este már semmi-
lyen kenyérfélét, tésztát ne fogyasszunk.


