
Karta sprzedażowa
SHAPE CODE® Slim Shake
750 g

Cecha Zaleta Korzyść (dla  
użytkownika produktu)

Składnik 
z badaniami 
klinicznymi – 
SLENDACOR®

SLENDACOR® Weight Management 
Complex to opatentowana formuła 
będąca mieszanką ekstraktów 
roślinnych z liści Moringa oleifera, liści 
Murraya koenigii i kłączy Curcuma 
longa, która ma udowodnione klinicznie 
działanie sprzyjające utracie masy 
ciała*.

Wsparcie kontroli masy ciała 
i pozytywny wpływ na BMI*.

* Działanie potwierdzone badaniami 
klinicznymi: po 16 tygodniach (112 dniach) 
średnia utrata masy ciała wyniosła 5,36 kg, 
BMI spadło średnio o 2,05 cm, a obwód 
talii średnio o 5,08 cm. Utrata masy 
ciała była przede wszystkim związana 
z redukcją tkanki tłuszczowej.

Trzy rodzaje 
rozpuszczalnego 
błonnika 
pokarmowego: 
pektyny, inulina 
z korzenia 
cykorii, błonnik 
akacjowy

Pektyny sprzyjają obniżaniu 
poziomu cholesterolu i glukozy we 
krwi. W przewodzie pokarmowym 
wiążą także metale ciężkie, ponadto 
wspierają przyswajanie żelaza, 
wapnia i magnezu z jelit. Pektyny 
działają wspomagająco na należytą 
perystaltykę jelit, chroniąc przed 
chronicznymi zaparciami.

Inulina z korzenia cykorii wspiera 
mikroflorę jelita, stymuluje rozwój 
pożytecznych bakterii i perystaltykę 
jelit, przez co sprzyja wypróżnianiu 
i utrzymaniu prawidłowej wagi ciała.

Błonnik akacjowy stymuluje rozwój 
naturalnej mikroflory jelitowej; 
sprzyja kontroli i utracie masy ciała, 
wspomaga perystaltykę jelitową, 
dzięki czemu reguluje wypróżnienia 
i zapobiega chronicznym zaparciom. 
Błonnik akacjowy wspomaga także 
utrzymanie optymalnego poziomu 
cholesterolu we krwi.

Wsparcie pracy jelit i przewodu 
pokarmowego – wsparcie 
procesów trawiennych.



2 rodzaje białka: 
drożdżowe 
i z ciecierzycy

Białka zawarte w SHAPE CODE® Slim 
Shake posiadają wysoką zawartość 
aminokwasów rozgałęzionych 
BCAA, które stanowią wsparcie dla 
beztłuszczowego wzrostu mięśni. 
Zapewniają również organizmowi 
kompletny aminogram, czyli wszystkie 
8 egzogennych aminokwasów, które 
należy dostarczyć organizmowi 
z pożywienia.

Wsparcie procesu 
beztłuszczowego wzrostu 
mięśni.

Sprzyja zmniejszeniu 
powysiłkowego zmęczenia 
mięśni.

Wsparcie procesów 
regeneracyjnych organizmu.

MCT z oleju 
kokosowego

MCT z oleju kokosowego zawiera 
kwasy tłuszczowe najwyższej 
jakości, które sprzyjają utratcie masy 
ciała poprzez zwiększenie wydatku 
energetycznego (termogenezy). 
Spożywanie MCT prowadzi do 
zwiększenia uczucia sytości.

Wsparcie kontroli masy 
ciała i procesu odchudzania, 
pomagając także zwiększyć 
uczucie sytości.

Połączenie oleju 
MCT z kokosa 
oraz dwóch 
różnych białek 
kompletnych 
z ciecierzycy 
i drożdży oraz 
3 rodzajów 
błonnika 
pokarmowego

SHAPE CODE® Slim Shake zawiera 
wszystkie najważniejsze składniki 
odżywcze, stanowiące niezbędny 
element codziennej diety.

SHAPE CODE® Slim Shake 
może być stosowany 
jako zamiennik posiłku, 
jednocześnie sprzyjając także 
kontroli masy ciała i utracie 
zbędnych kilogramów.

Bez składników 
pochodzenia 
zwierzęcego

Brak składników pochodznia 
zwierzęcego. WITAMINA D3 zawarta 
w mieszance witaminowo-mineralnej 
także jest pochodzenia roślinnego i jest 
WEGAŃSKA.

Jest odpowiedni do 
spożycia dla wegan 
i wegetarian.

Słodzenie 
erytrytolem 
i stewią

Całkowicie naturalne substancje 
słodzące, mające zerową kaloryczność. 
SHAPE CODE® Slim Shake nie zawiera 
dodanego cukru.

Glikozydy stewiolowe wykazują 
właściwości prozdrowotne, m.in. 
wspomagając utrzymanie ciśnienia 
krwi na optymalnym poziomie.

Erytrytol poprzez właściwości 
antyoksydacyjne, wspomaga ochronę 
komórek przed szkodliwym działaniem 
wolnych rodników tlenowych.

Erytrytol może zmniejszać tworzenie 
osadu nazębnego, oraz sprzyjać 
hamowaniu rozwoju szkodliwych 
bakterii w jamie ustnej.

Przyjemny, słodki smak bez 
„pustych” węglowodanów.

Substancje słodzące zawarte 
w SHAPE CODE® Slim Shake 
wykazują właściwości 
prozdrowotne.



94% składu to 
NATURALNE 
składniki

94% składu SHAPE CODE® Slim Shake 
to NATURALNE składniki, koktajl 
został wzbogacony jedynie mieszanką 
witaminowo-mineralną, WSZYSTKIE 
POZOSTAŁE składniki (w tym 
substancje słodzące oraz aromaty) są 
NATURALNE.

Produkt NIE ZAWIERA 
konserwantów, sztucznych 
barwników, sztucznych 
słodzików, sztucznych 
aromatów, sztucznych 
wypełniaczy i jest WOLNY 
od GMO – surowce użyte do 
opracowania suplementu 
NIE POCHODZĄ z roślin 
genetycznie modyfikowanych.

Produkt NIE 
ZAWIERA 
glutenu, laktozy 
i soi

SHAPE CODE® Slim Shake może być 
bezpiecznie stosowany przez osoby 
mające nietolerancję na gluten czy 
laktozę.

Produkt NIE ZAWIERA glutenu, 
laktozy i soi.

Produkt znajduje 
się na Liście 
Kolońskiej®** 
(Cologne List®)

SHAPE CODE® Slim Shake – został 
przetestowany pod kątem substancji 
dopingujących z negatywnym 
wynikiem, dzięki czemu został 
umieszczony na Liście Kolońskiej®** 
wśród bezpiecznych suplementów 
diety.

Shake odżywczy SHAPE 
CODE® Slim Shake jest 
produktem w pełni 
bezpiecznym dla osób nie 
uprawiajacych żadnych 
sportów jako zastępcza 
forma posiłku oraz dla 
osób uprawiających sport 
amatorsko, jak i zawodowo, 
ponieważ nie zawiera żadnych 
niedozwolonych substancji 
dopingujących.

** Lista Kolońska® to inicjatywa podjęta przez Centrum Olimpijskie Nadrenii, która pozwala ocenić czystość substancji. Produkty testuje 
się pod kątem niedozwolonych substancji w rygorystycznym procesie certyfikacji przez jedno z czołowych laboratoriów na całym świecie 
w analizie suplementów.


