
 

 

       

 

 

  

 

Dietní dopl ňky GUARETA a DIETLINE  jsou vhodné ke kombinování s programy založenými na       
Buněčné výživě firmy Herbalife. V redukčním režimu lze čas od času nahradit například večerní 
koktejl instantní dietní polévkou GUARETA  nebo ranní koktejl chutným jogurtovým krémem 
Morning Start . Případně využít dietní vlákninu SuperSlim  nebo OfficeSlim  před běžným jídlem 
ke snížení jeho kalorické hodnoty (přesně řečeno ke snížení množství kalorií, které z tohoto jídla 
organizmus vstřebá). Dietní doplněk EasySlim  je užitečný zejména ve chvílích, kdy se dostaví 
pocit hladu a člověk nemá po ruce žádnou zeleninu nebo ovoce, protože zasytí a obsahuje 
minimum kalorií.  
 

Více informací se o těchto doplňcích dozvíte z následujícího textu. V případě jakýchkoliv dotazů 
nás neváhejte kontaktovat. 
 

Dietní instantní polévky 
 

GUARETA HOUBOVÁ POLÉVKA V PRÁŠKU ► balení 3 x 56 g: 119 Kč ◄ 
 

Pro regulaci hmotnosti jako náhrada jednoho či více hlavních jídel. Výživově 
kompletní nízkokalorická houbová polévka pro náhradu jednoho či více hlavních 
jídel během dne. Obsahuje také vitamíny, minerální látky a stopové prvky. Je 
oblíbená zejména k obědu či večeři. Rychlá příprava přelitím vroucí vodou.  Její 
chuť ocení především milovníci hub.  

 
 

GUARETA RAJSKÁ POLÉVKA V PRÁŠKU ► balení 3 x 57 g: 119 Kč ◄ 
 
Výživově kompletní nízkokalorická rajská polévka pro náhradu jednoho či více 
hlavních jídel během dne. Obsahuje také vitamíny, minerální látky a stopové prvky. 
Je oblíbená zejména k obědu či večeři. Rychlá příprava přelitím vroucí vodou. 
Polévka pro svoji zajímavou kořeněnou chuť zachutná i těm, kteří obvykle rajskou 
polévku nevyhledávají.   
 
GUARETA HRACHOVÁ POLÉVKA V PRÁŠKU ► balení 3 x 55 g: 119 Kč ◄ 
 

Pro regulaci hmotnosti jako náhrada jednoho či více hlavních jídel. Výživově 
kompletní nízkokalorická hrachová polévka pro náhradu jednoho či více hlavních 
jídel během dne. Obsahuje také vitamíny, minerální látky a stopové prvky. Je 
oblíbená zejména k obědu či večeři. Rychlá příprava přelitím vroucí vodou. 
Polévka obsahuje oblíbené krutonky.  

 
GUARETA ZELENINOVÁ POLÉVKA V PRÁŠKU ► balení 3 x 56 g: 119 Kč ◄ 
 
Výživově kompletní nízkokalorická zeleninová polévka pro náhradu jednoho či více 
hlavních jídel během dne. Obsahuje také vitamíny, minerální látky a stopové prvky. 
Je oblíbená zejména k obědu či večeři. Rychlá příprava přelitím vroucí vodou. 
Krémová polévka obsahuje kousky zeleniny.  

 
 
 

GUARETA VLÁKNINOVÁ POLÉVKA – BRAMBOROVÁ / KU ŘECÍ / HOVĚZÍ  
 ► balení bramborová 3 x 27 g, ku řecí 3 x 15 g , hovězí 3 x 15,5 g: 98 Kč ◄ 
 

Součást dietních režimů pro svůj obsah rozpustné vlákniny. Pomáhá umožnit 
přechod k jinému vhodnějšímu jídelníčku a novým stravovacím návykům. Pro 
svůj obsah vlákniny mimořádně vhodná součást dietních režimů. Vlákninová 
polévka Dietline® je součástí Dietních plánů Guareta a různých dietních režimů, 
ve kterých nahrazuje svačinu či večeři. Obsahuje vysoce čistý a viskózní 
glukomanan, který pro své vlastnosti usnadňuje dodržování redukčního režimu. 



Guareta – vláknina 
 

GUARETA OFFICESLIM TABLETY  ► 6 tablet: 75 Kč ◄ 
 

Přípravek snižující glykemický index potravy a zátěž vyplývající z konzumace 
potravy s obsahem tuků a cukrů. Tableta lehce rozpustná ve vodě. Užijte 30 min. 
před kalorickým jídlem. � Při užívání Buněčné výživy Herbalife doporučujeme 
užít tablety F2-F5, 30 min. poté 1x tabletu OfficeSlim a za dalších 30 min. běžné 
jídlo. 

  

GUARETA SUPERSLIM  ► 90 kapslí: 280 Kč ◄ 
 
Zdroj vysoce čisté viskózní přírodní vlákniny, doplněk výživy při poruchách 
metabolismu sacharidů a tuků, při nadváze a udržování tělesné hmotnosti, k 
úpravě střevní pasáže a jako prebiotikum. � Při užívání Buněčné výživy Herbalife 
doporučujeme užít tablety F2-F5, 30 min. poté 2x tabletu SuperSlim a za dalších 
30 min. běžné jídlo. 
  
GUARETA EASYSLIM TABLETY  ► 14 tablet: 103 Kč ◄ 

 
Doplněk stravy k doplnění denního příjmu vlákniny. Ke zlepšení činnosti střevní 
flóry, trávení a k udržování tělesné hmotnosti.  EasySlim je užitečný zejména ve 
chvílích, kdy se dostaví pocit hladu a člověk nemá po ruce žádnou zeleninu nebo 
ovoce, protože zasytí a obsahuje minimum kalorií. GUARETA EasySlim rychle 
zažene chuť na sladké. Příchut ě: ananas, jablko, kakao .  

  
DIETLINE VLÁKNINA PRO DIABETIKY  ► 120 kapslí: 240 Kč ◄ 
 
Obsahuje čistý vysoce polymerní galaktomanan v želatinových kapslích, který 
pochází z plodů pakistánské rostliny Cyamopsis Tetragonoloba (L.) Taub. 
Galaktomanan se v žaludku ani v trávícím traktu nevstřebává, a proto do těla, 
pokud je v čistém stavu, nepřináší žádné cizorodé látky. Naopak pokryje žaludeční 
a střevní stěnu a tak zmenší plochu pro vstřebávání cukrů, tuků, cholesterolu a 
žlučových kyselin. Tímto mechanismem, díky své viskozitě ve vodném prostředí, 
může příznivě ovlivnit mnoho dějů látkové výměny v lidském těle.  
  

Dietní jogurtové krémy 
 

GUARETA MORNING START JOGURTOVÝ KRÉM ► balení 3 x 54 g: 125 Kč ◄ 
 

Výživově kompletní nízkokalorický jogurtový krém. Vhodné jako zpestření 
stravovacího režimu při užívání Buněčné výživy Herbalife. Doporučujeme jako 
občasnou náhradu koktejlu F1, zejména po ránu. Obsahuje také vitamíny, 
minerální látky a stopové prvky. Je oblíbený zejména k snídani. Vytvoří hustý 
krém, který výborně zasytí.  
Příchut ě: stracciatella  (s kousky čokolády), broskev  a cookies  s jablečnými kousky. 

    
GUARETA VÝŽIVNÁ TYČINKA  44 g ► 33 Kč ◄ 
 
Výživná tyčinka GUARETA má snížený obsah energie a obsahuje všechny látky, 
které tělo potřebuje, báječně se hodí ke snižování nebo kontrole Vaší váhy. Když 
máte hlad, dejte si jí jako chutnou a zdravou přesnídávku. 
Příchut ě: čoko, jablko, jogurt, kapu čino, smetana, broskev .    
 
 

 

Výše uvedené ceny mají pouze informativní charakter. Aktuální ceny jsou zveřejněny na www.alfafit.cz 

Bližší informace o nejnovějších výrobcích a jiných aktualitách: www.alfafit.cz 

 tel. O2: 220 570 220  tel. UPC: 283 871 324 (volání ze sítě UPC zdarma) 
 GSM: 777 000 450 GSM: 603 470 093 
 dotazy: info@alfafit.cz objednávky: objednavky@alfafit.cz 
AlfaFIT s.r.o. provozovatel portálů hl.cz a alfafit.cz 


