
DavaSlim
TM

Met Glucomannan
INFORMATIE VOOR GEBRUIKER VAN HET 
VOEDINGSSUPPLEMENT DAVASLIMTM.
Lees goed de gehele gebruiksaanwijzing voordat u 
dit gezondheidsproduct gaat gebruiken 
Geachte gebruiker,
We zijn blij dat u ons product hebt gekozen. In deze 
gebruiksaanwijzing vindt u de volgende onderwerpen:
1.  Wat is DavaSlimTM?
2.  Aanbevolen gebruik
3.  Voorschriften / wat u moet weten
4.  Hoe dit supplement te bewaren
5.  Hoe werkt DavaSlimTM?
6.  Wat is cholesterol?
7.  Ingrediënten 
1. WAT IS DAVASLIMTM

DavaSlimTM is een bruisgranulaat. Dit voedingssupplement 
met Glucomannan draagt bij tot gewichtsverlies bij een 
dagelijkse inname van 3 g Glucomannan in drie doses van 
elk 1 g, tezamen met 1-2 glazen water, vóór de maaltijden 
en in de context van een energiebeperkt dieet. 
Daarbij draagt Glucomannan bij tot de instandhouding van 
normale cholesterolgehalten in het bloed bij een dagelijkse 
inname van 4 g Glucomannan.
Een dagdosering van 3 sachets DavaSlimTM bevatten 4,02 g 
Glucomannan en slechts 26 Calorieën.
2. AANBEVOLEN GEBRUIK:
•  Los 1 zakje op in een groot glas water en drink achter 

elkaar op. Bij voorkeur gevolgd door een extra glas 
water om ervoor te zorgen dat de maag wordt bereikt.

•  Neem het product 3x per dag en 30 minuten vóór de
maaltijd als onderdeel van een energiearm dieet. Dit 
zorgt voor de dagelijkse inname van Glucomannan die 
nodig is om een gunstig effect te bereiken.

3. VOORSCHRIFTEN / WAT U MOET WETEN
•  Let op: Niet gebruiken als zakje gescheurd is.
•  Risico op verstikking bij mensen met slikproblemen 

of wanneer het product met onvoldoende vloeistof 
wordt ingenomen. 

•  Neem niet meer dan de aangegeven dagelijkse dosis.
•  Niet gebruiken indien u overgevoelig bent voor één

van de bestanddelen.
•  Raadpleeg uw arts of apotheker als u geneesmiddelen  

gebruikt of een bestaande medische aandoening hebt.
•  Dit is een voedingssupplement en mag niet worden

gebruikt als vervanging van een gevarieerde 
evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.

•  Geschikt voor vegetariërs en veganisten. 

4. HOE DIT SUPPLEMENT TE BEWAREN
Stel het product niet bloot aan direct zonlicht en bewaar het 
op een koele en droge plaats. Bewaar het buiten het zicht en 
bereik van jonge kinderen.
De houdsbaarheidsdatum bevindt zich op de onderkant van 
de verpakking. 
5. HOE WERKT DAVASLIMTM

DavaSlimTM bevat een premium kwaliteit aan natuurlijke 
Glucomannan. 
Glucomannan draagt bij tot gewichtsverlies1 in de context 
van een energiebeperkt dieet en instandhouding van 
normale cholesterolgehalten in het bloed2. Het bevat slechts 
26 calorieën per dagdosering.
Werking 1 – Draagt bij tot gewichtsverlies
Wanneer u DavaSlimTM heeft ingenomen, wordt er een 
signaal naar de hersenen gestuurd dat zegt dat uw maag vol 
is. Uw maag denkt dat u heeft gegeten. Dit helpt u uw 
eetlust te verminderen, u een vol gevoel te geven en 
hongersignalen uit te stellen.
Werking 2 - Goed voor de cholesterolspiegel
Glucomannan helpt bij het behoud van een verantwoord 
cholesterolgehalte in het bloed.
6. WAT IS CHOLESTEROL?
Cholesterol is een wasachtige stof die van nature in het 
lichaam wordt gevonden. Het wordt vooral in de lever 
geproduceerd, maar is ook in voedingsmiddelen zoals rood 
vlees, vetrijke kaas, boter en eieren te vinden. Cholesterol is 
essentieel voor een goede gezondheid.
Een gezonde voeding en levensstijl zijn belangrijk bij het 
verlagen van de cholesterolgehalten in het bloed. 
Glucomannan in DavaSlimTM helpt een normaal 
cholesterolniveau in het bloed te behouden.
7. INGREDIËNTEN
Zuurtegraadregelaars: citroenzuur (E330), 
natriumbicarbonaat (E500(ii)), konjacglucomannaan; aroma, 
antiklontermiddel: magnesiumoxide (E530), zoetstoffen: 
sucralose (E955), acesulfaam K (E950); kleurstof: 
beta-caroteen (E160a(i)). 

1 Glucomannan draagt bij tot gewichtsverlies bij een dagelijkse 
inname van 3 g Glucomannan in drie doses van elk 1 g, 
tezamen met 1-2 glazen water, vóór de maaltijden en in de 
context van een energiebeperkt dieet.

2 Glucomannan draagt bij tot de instandhouding van normale 
cholesterolgehalten in het bloed bij een dagelijkse inname 
van 4 g Glucomannan.

DavaSlimTM is een geregistreerd handelsmerk.
KAG-nr. 4348-0517-0662

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst bijgewerkt in 
november 2016. 
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