
Složení
Mandle (25 %), med, inulin, datle, kousky kokosu (5,5 

%), pistácie (5 %), drcené kakaové boby (5 %), mochyně 

peruánská (4,5 %), kustovnice čínská (Lycium barbarum) 

(4 %), třešně (4 %), quinoové vločky, lněné semínko, 

mořská sůl, vanilkový extrakt (Vanilla planifolia), olej z 

pomerančové kůry (Citrus sinensis), olej ze skořicové kůry 

(Cinnamomum verum)

Upozornění
Jedinci, kteří mohou být citliví na stravu s vysokým 

obsahem vlákniny, musí být opatrní, pokud konzumují více 

než 2 tyčinky denně. Poraďte se s lékařem, než zahájíte 

stravovací nebo cvičební režim. Varování před alergeny: 

Obsahuje mandle, pistácie a kokos.

Doplňkové produkty
• Slique Tea™

• Slique Essence™

• Balance Complete™

• NingXia Red®

Souhrnné informace o výrobku
Slique Bars jsou výživné tyčinky, které pomáhají zahánět 

hlad. Tyčinky plné celých mandlí a pistácií pomáhají zvládat 

nápor hladu a jsou vydatným zdrojem bílkovin a vlákniny. 

Slique Bars vám také dodají základní živiny a antioxidanty 

prostřednictvím přidaného čistého skořicového, 

vanilkového a pomerančového esenciálního oleje, směsi 

sušeného ovoce, zejména mochyně peruánské, datlí, 

třešní a kustovnice, a exkluzivních drcených sušených 

kakaových bobů od D. Garyho Younga. 

Kombinace exotického ovoce, ořechů a vědy v tyčinkách 

Slique Bars vytváří skvělou výživnou svačinku bez obsahu 

stimulantů, která vám navodí delší pocit plnosti.

Hlavní přínosy
•  Podporuje pocit plnosti. 

•  Zajišťuje pocit plnosti díky kombinaci vysokých dávek 

vlákniny, bílkovin a tuků.

•  Zmírňuje chuť k jídlu díky patentované směsi 

esenciálních olejů.

•  Poskytuje zdravé kalorie a nezbytné živiny.

Doporučené použití
•  Konzumujte před jídlem nebo mezi jídly s 300 ml vody, 

abyste zahnali pocit hladu.

•  Tato receptura je navržena a určena k použití v kombinaci 

s rozumným stravovacím a cvičebním programem.

Věděli jste o tom?
• Exotická směs mandlí, lnu a mochyně Slique Bars je plná esenciálních živin

•   Slique Bars mají vysoký obsah vlákniny, jsou bezlepkové a neobsahují žádné transmastné kyseliny ani tuky

•   Mochyně peruánská pochází z Jižní Ameriky a často se označuje jako goji tohoto regionu.

Údaje o produktu Slique Bars balení po 6 kusech Kód zboží : 5024550 
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