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SLIMETTA 
 

Výrobková řada SLIMETTA představuje ucelenou nabídku podpůrných přípravků, které byly 

speciálně vyvinuty pro redukční diety: 
 

 Slimetta Tabs – tablety obsahující inhibitory trávicích enzymů, 
redukují vstřebávání tuků a sacharidů ze stravy až o 50 %  

 Slimetta Puree – instantní vysoko vlákninová kaše, dokáže nahradit 
jedno denní jídlo, přivozuje pocit sytosti, obsahuje inhibitory 
trávicích enzymů, dodává tělu živiny, upravuje zažívání a 
vyprazdňování 

 Slimetta Drink – nutriční nápoj obohacený o inhibitory trávicích 
enzymů, může nahradit jedno denní jídlo 

 Chlebová směs Slimetta – pro vlastní přípravu vysoko vlákninového 
chleba, přináší dlouhodobý pocit sytosti, má dlouhou trvanlivost, 
upravuje zažívání a vyprazdňování.  

 

Jako další doplňkové výrobky k redukčním dietám doporučujeme zejména: 

 

 Vlákninové tablety Fibretta – navozují pocit sytosti, upravují 
zažívání a vyprazdňování, omezují vstřebávání tuků a sacharidů, 
potlačují chuť na sladké  

 Multivitaminové tablety Recovital – dodávají organismu potřebné 
vitaminy, kterých se často při omezení stravy nedostává  

 Tzv. spalovače tuků – Carnitin Caps, Carnitin 70.000, Pyruvate Ca, 
MCT olej 

 Synefrinové preparáty – Synefrin+Niacin, Synefrin Multi. 
  

 

Jak všichni dobře víme, neexistují žádné zázračné přípravky, které by zajistily okamžitou a 

dlouhodobě udržitelnou redukci tělesné hmotnosti a hlavně, aby neohrozily anebo dokonce 

nepoškodily zdraví. Na trhu se často setkáváme s přípravky, které možná tělesnou hmotnost 

krátkodobě sníží. Dosažený efekt je však krátkodobý, neboť v podstatě buď dojde k okamžitému a 

zdravotně nebezpečnému odvodnění organismu anebo k vyprázdnění obsahu střev.  

 

Aby byla redukční dieta účinná, trvalá a nepřinášela žádná zdravotní rizika, je potřeba k ní 

přistupovat komplexně. V praxi to znamená změnu stravovacích zvyklostí, zvýšení pohybových 

aktivit a vhodnou volbu doplňků stravy, které naše snažení podpoří a částečně urychlí. Úprava 

stravovacích zvyklostí spočívá kromě rovnoměrného rozložení stravy do více menších porcí během 

dne, také v kvalitativních změnách stravy. Důležité je omezení příjmu sacharidů a tuků, optimální 

nastavení příjmu bílkovin, dostatečný příjem vhodných tekutin, vlákniny, minerálních látek a 

vitaminů. Právě zde pomáhají významnou měrou doplňky stravy, které jednak pomáhají omezovat 

vstřebávání sacharidů a tuků ze stravy, dodávají vlákninu pro potlačení pocitu hladu a zároveň 

ovlivňují vstřebávání nežádoucích složek stravy. Vlákniny mají navíc jedinečnou funkci úpravy 

zažívání a vyprazdňování, které mohou v souvislosti s redukčními dietami způsobovat nemalé 

problémy.  

 

 

 

 

 

https://www.bkserviscz.eu/bkserviscz/eshop/89-1-Redukce-hmotnosti/0/5/290-Slimetta-100-tbl
https://www.bkserviscz.eu/bkserviscz/eshop/89-1-Redukce-hmotnosti/0/5/292-Slimetta-puree-500-g
https://www.bkserviscz.eu/bkserviscz/eshop/89-1-Redukce-hmotnosti/0/5/291-Slimetta-drink-500-g
https://www.bkserviscz.eu/bkserviscz/eshop/89-1-Redukce-hmotnosti/0/5/288-Chlebova-smes-Slimetta-500g
https://www.bkserviscz.eu/bkserviscz/eshop/89-1-Redukce-hmotnosti
https://www.bkserviscz.eu/bkserviscz/eshop/9-1-Vitaminy/0/5/131-Recovital-100-tbl
https://www.bkserviscz.eu/bkserviscz/eshop/97-1-Spalovace-tuku
https://www.bkserviscz.eu/bkserviscz/eshop/97-1-Spalovace-tuku
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Při redukční dietě je nutné se vyvarovat několika zásadních chyb: 
 

 příliš rychlá ztráta tělesné hmotnosti - může vést i k poškození 
organismu a téměř ve všech případech končí tzv. jo-jo efektem. 
Ideální redukce činí asi 2 kg za měsíc 

 hladovění - může mít negativní vliv na psychiku a zpravidla vede k 
porušení zásad redukční diety 

 nekvalitní skladba stravy - i se změnou jídelníčku je nutné, aby 
byla zachována pestrá strava, hlavně příjem nepostradatelných 
složek jako jsou tekutiny, vitamíny, minerální látky, bílkoviny, 
vlákniny a v neposlední řadě i některé tzv. pozitivní tuky.  

 

Charakteristické vlastnosti výrobků SLIMETTA jsou:  
 

Slimetta Tabs – výrobek je koncipován na principu 

inhibitorů (blokátorů) trávicích enzymů. Omezení činnosti 

trávicích enzymů během zpracování potravy v zažívacím 

traktu způsobí to, že část energeticky nejbohatších složek 

(tuků a sacharidů) se nenaštěpí do té podoby, aby mohly být 

vstřebány do organismu, a z těla odejdou nevyužity. Jedná se 

o nejmodernější a nejúčinnější přírodní způsob omezení 

vstřebávání tuků a sacharidů z potravy. Blokovány jsou 

trávicí enzymy – lipázy, které jsou zodpovědné za štěpení 

tuků, a to až o 54 % a dále pak amylázy, které slouží ke 

štěpení sacharidů, a to až o 58 %. Hlavní účinnou látkou v 

tabletách Slimetta je extrakt z hnědé mořské řasy 

Ascophyllum nedosum.  

 

Tablety dále obsahují rostlinné extrakty pro posílení efektu a pro ochranu organismu při redukční 

dietě:  

 extrakt z červené řepy - pro čištění organismu, hlavně krve 
 extrakt zeleného čaje – stimuluje správnou činnost vnitřních 

orgánů, příznivě působí na metabolismus 
 extrakt z kůry borovice přímořské – působí na metabolismus tuků, 

omezuje jejich vstřebávání 
 extrakt ze semen vinné révy – silný antioxidant s velmi pozitivním 

vlivem na stav organismu. 
 

Jak tablety Slimetta dávkovat?  
 

Klinické studie prokázaly, že optimální a účinné je dávkování 3 tablet denně (ráno, v poledne a 

večer) vždy současně s hlavním denním jídlem. Při tomto dávkování by mělo dojít ke snížení 

tělesné hmotnosti o 1,5 až 2 kg za měsíc. Jelikož je lidský organismus hodně přizpůsobivý, může se 

stát, že se po určité době úbytek hmotnosti zpomalí nebo zcela zastaví. Toto může být způsobeno 

tím, že organismus "přepnul na úsporný režim", začal hospodařit se sníženým příjmem tuků a 

sacharidů, které začal lépe využívat. V tomto případě doporučujeme upravit dávkování tablet 

Slimetta "vlnovitě". V praxi to vypadá tak, že jeden měsíc se tablety užívají 3x denně po jedné, 

druhý měsíc se užívá v cyklech: 1. den 5 tablet, 2. den 4 tablety, 3. den 3 tablety, 4. den 2 tablety, 5. 

den 1 tableta, 6. den žádná. Tento cyklus se opakuje po dobu jednoho měsíce. Další měsíc se opět 

dávkují 3 tablety denně. 

 

 
 

https://www.bkserviscz.eu/bkserviscz/eshop/89-1-Redukce-hmotnosti/0/5/290-Slimetta-100-tbl
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Slimetta Puree – důvodů, proč zařadit tuto vysoko vlákninovou kaši do dietního programu, nebo i 

 do běžného jídelníčku je hned několik. Jednak lze touto kaší nahradit jedno 

denní jídlo - vysoký obsah vlákniny dodá pocit sytosti, ostatní biologicky 

hodnotné složky dodají důležité živiny a vitaminy. Navíc Slimetta Puree 

obsahuje inhibitory (blokátory) trávicích enzymů, omezují vstřebávání tuků 

a sacharidů z potravy. Kromě velmi příjemné chuti, je pro Slimettu Puree 

typická naprosto snadná příprava, 1 – 4 odměrky se rozmíchají ve studené 

vodě nebo nízkotučném mléce. Hustotu kaše si lze nastavit dle své potřeby 

množstvím přidané tekutiny. Slimettu Puree lze také použít při redukční 

dietě, pokud se dostaví tzv. krizový stav, tedy k okamžitému zasycení nebo 

uspokojení intenzivní potřeby konzumace "něčeho sladkého". 
 

Slimetta Drink – je prášková směs určená pro přípravu nápoje – koktailu, vhodného nejen při 

redukčních dietách. Složení výrobku je koncipováno tak, že dokáže plně 

nahradit jedno denní jídlo. Dodává organismu širokou škálu důležitých 

živin – bílkovin, vitaminů, minerálních látek. Kromě toho má vysoký 

obsah vlákniny, která navozuje pocit sytosti a upravuje zažívání. Pro 

redukční diety jsou přidány inhibitory (blokátory) trávicích enzymů, čímž 

se snižuje vstřebávání tuků a sacharidů z potravy o více než 50 %. 

Příprava nápoje je velmi snadná, jedna odměrka (25 g) se rozmíchá ve 

studené vodě, případně v nízkotučném mléce.  

 

 

 

Chlebová směs Slimetta – prášková směs je určena pro domácí přípravu vysoko vlákninového 

chleba a to jak v domácí pekárně, tak v běžné pečící troubě. Tato 

chlebová směs byla vyvinuta především ze dvou důvodů. Jednak pro 

podporu při redukčních dietách - vysoko vlákninový chléb je vhodnou 

přílohou k řadě pokrmů, dokáže zasytit i na několik hodin. Druhým 

důvodem pak byla velmi chabá nabídka pekárenských výrobků na našem 

trhu, které by bylo možno při redukční dietě konzumovat. Většina 

pekařských výrobků, které se tváří jako tzv. celozrnné nebo tzv. tmavé 

pečivo, jsou pouze přibarveny karamelem nebo je do nich přidáno 

nepatrné množství otrub. Takovéto pečivo určitě nemá žádné mimořádné 

nutriční hodnoty, které jsou potřebné pro redukční diety. Příprava chleba 

je poměrně jednoduchá, postačí obsah sáčku vysypat do 0,5 l vlažné 

vody a přidat droždí. Navíc si můžete dle své chuti přidat celá nebo drcená rostlinná semena, 

případně ořechy. 
 

Všechny výrobky jsou schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR, odpovídají platné právní úpravě 

Evropské unie. 
 

Distributor: 
 

BK Servis CZ s.r.o. 
 

Baltská 607/26 
 

460 01 Liberec 14 
 

Tel.: 773 641 008 / 773 641 006  
 

Email: obchod@bkserviscz.eu 
 

https://www.bkserviscz.eu/bkserviscz/eshop/89-1-Redukce-hmotnosti/0/5/292-Slimetta-puree-500-g
https://www.bkserviscz.eu/bkserviscz/eshop/89-1-Redukce-hmotnosti/0/5/291-Slimetta-drink-500-g
https://www.bkserviscz.eu/bkserviscz/eshop/89-1-Redukce-hmotnosti/0/5/288-Chlebova-smes-Slimetta-500g

