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8 Podfuky s hubnutím 

8b Nepovolená tvrzení 

 

Na doplňcích stravy se často setkáváme s označením, které nebylo schváleno ani pro doplněk stravy, 
ani pro některou složku obsaženou v doplňku stravy. Přitom většina doplňků stravy je kombinací 
uvedených složek s dalšími látkami. 

 

Příklady tvrzení vědecky neprokázaných účinků látek:  

☻   Urychlovač spalování tuků  

         Doplňky stravy, které slibují urychlování spalování tuků, často obsahují látky, pro které toto 
tvrzení nebylo schváleno, např.:  

 

 

 

 

       

☻ Stimulant hubnutí  

            Doplňky stravy, které slibují stimulaci hubnutí, díky přítomnosti kofeinu, guarany, nebo 
vitaminů, přičemž obsahují látky, rovněž toto tvrzení nebylo schváleno.  

  

☻ Snížení hladiny glukózy v krvi 

Obsahu chrómu v doplňcích stravy je přisuzováno snížení glukózy v krvi. Nic takového nebylo 
potvrzeno, tudíž ani schváleno. 

 

Povolené tvrzení : 

Chróm - napomáhá udržovat stabilní hodnotu cukru v krvi.  

 

*** 

 

 

 

 

kofein guarana 

vitamíny 

chróm 

karnitin kyselina 

hydroxycitronová 

Extrakt ze zeleného čaje 

Citrus  

Aurentius  
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Příklady 

 

Červeně vyznačený text značí nelegální formu obchodních praktik. 

 

Emulips Slim (Reklama na internetu) 

Emulips Slim (60 ks želatinových kapslí + 60 g bylinné směsi), doplněk stravy napomáhající snížení 
obsahu podkožního tuku vyrobený z přírodních ingrediencí té nejvyšší kvality. Základními stavebními 
kameny této exklusivní a prastaré receptury jsou výtažky ze zeleného čaje, Garcinie cambogie a 
mnoha dalších unikátních bylin.  

Cena: 1290,- Kč 

☻odbourávání tělesného tuku: 

Emulips Slim významně stimuluje odbourávání podkožního tuku - působí i v rizikových partiích 
(břicho, boky, hýždě). Podpoří zrychlení metabolismu – napomáhá urychlení spalování tuků v 
buňkách. EMULIPS SLIM omezí ukládání tělesného tuku a ovlivní snížení příjmu potravy. 

☻detoxikace organismu: 

EMULIPS SLIM povzbuzením činnosti jater a ledvin usnadní odvod nežádoucích metabolitů 
hubnutí z těla - usnadní vyloučení látek uvolněných z tukové tkáně při hubnutí a tím zabrání 
jejich opětovnému uložení v těle. V kombinaci s pitným režimem zlepší odvod každodenních 
nežádoucích metabolitů z těla. 

 

Be-Light  (Reklama na internetu)  

Hubněte efektivně! Be-Light obsahuje patentovanou složku StarchLite – přírodní a organický výtažek 
z bílých fazolí, který pomáhá se snížením váhy.  

Cena:   790 Kč 

Hlavní přednosti: 

► Účinně vám pomáhá zhubnout, aniž byste hladověli 

► Snižuje kalorickou hodnotu škrobových uhlovodanů, které sníte, až o 66%. 

► Bylo dokázáno, že snižuje trávení uhlovodanů, které jsou hlavní složkou chleba, 
těstovin a brambor 

Všechna uvedená tvrzení jsou NEPOVOLENÁ TVRZENÍ. 

Dokonce se můžeme setkat i s archaismy – pamatujete, co bylo označováno jako uhlovodany?   

Ano pamatujete si správně – jedná se o sacharidy. 

Pro zajímavost jsme ponechali i ceny doplňků stravy, které jsou uvedeny na internetu. 

 KOUPÍTE TO?                                UVĚŘÍTE, ŽE ZHUBNETE?  

 

Hodia slimming serum (Reklama na internetu) 

Hoodia slimming zeštíhlující tělové sérum s účinkem proti celulitidě podporuje uvolňování 
nahromaděných tuků, zdokonaluje siluetu a zanechává pokožku pevnější a pružnější. 

KDY HOODIA SLIMMING SERUM POMÁHÁ: 

►  Zmenšuje obvod problematických partií těla = Nepovolené tvrzení, nebylo prokázáno. 

►  Snižuje extracelulární množství tělesného tuku = Nepovolené tvrzení, nebylo prokázáno. 
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Acai ovocný prášek (Reklama na internetu) 

Ovocný prášek Acai nabíjí tělo i mysl energií, ale také velice efektivně 
zrychluje metabolismus, spalování tuků, přináší pocit sytosti a tím celkově 
napomáhá hubnutí. Aktivní látky neutralizují toxiny vyplavené do krevního 
oběhu z tukových vrstev a odvedou je efektivně z těla. Vysoký podíl vlákniny 
navíc podporuje vylučování nežádoucích látek z těla, což vede k dalšímu 
snížení hmotnosti. 

 

 

KDY PLODY ACAI POMÁHAJÍ: 

►snižují váhu a pročišťují organismus - 
detoxikují  

►působí protizánětlivě   

►urychlují hojivé procesy    

►zrychlují metabolismus  

►odstraňují celulitidu    

►dodávají energii  

►bojují proti volným radikálům  

►podporují činnost imunitního systému  

►zlepšují spánek    

►udržují mladistvý vzhled   

►posilují imunitní systém   

►pomáhají absorbovat cholesterol 

►jsou bohatým zdrojem antioxidantů a energie
  

►zvětšují svalovou aktivitu 

►pomáhají udržet kardiovaskulární systém v 
dobré kondici 

►snižují a stabilizují krevní tlak - působí 
vasodilatačně a zlepšují elasticitu cév 

 

 

Všechna uvedená tvrzení jsou NEPOVOLENÁ TVRZENÍ 

 

AppleSlim (Reklama na internetu) 

AppleSlim je osvědčená kombinace jablečného vinného octa, L-karnitinu, 
koncentrátu z petržele a chrómu vhodná k redukci tělesné hmotnosti, která navíc 
udržuje stabilní hodnotu krevního cukru a napomáhá vylučovat vodu a škodlivé 
látky z těla.  

Produkt AppleSlim obsahuje:  

► Jablečný vinný ocet - tradiční prostředek k potlačení pocitu hladu, který navíc 
zpomaluje vyprazdňování žaludku a omezuje vstřebávání tuků.  

►  L-karnitin - nezbytný pro získávání energie z tuků ve svalech.  

► Petrželový koncentrát  - působí jako močopudný prostředek k vyloučení   
přebytečné vody z organismu.  

 

► Chróm - napomáhá udržovat stabilní hodnotu cukru v krvi. = Povolené 
tvrzení 

 

 


