
Ania, Magdalena, Agata, Maria, Paulina i Aneta – nasze redakcyjne koleżanki, przetestowały 
działanie kilku najpopularniejszych suplementów diety, wspomagających odchudzanie. Każdy  
z preparatów miał inny skład, różnił się formą, ceną i sposobem dawkowania. Niektóre  
z suplementów miały więcej komponentów, inne mniej. Niektóre składały się z kapsułek, inne  
z tabletek lub koktajli. Po tygodniu stosowania, nasze testerki, porównały swoje doświadczenia  
i efekty działania suplementów. 

Mamy nadzieję, że ranking suplementów diety, pomoże Wam, drogie czytelniczki, dokonać trafnej 
decyzji, podczas wyboru najodpowiedniejszego preparatu. Oto obserwacje i spostrzeżenia, jakie 
udało nam się odnotować.

Wśród testowanych produktów, najwyższą ocenę uzyskał SlimXL, otrzymując 8 na 10 punktów.  
Połowa suplementów, które sprawdziłyśmy, nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Niektóre  
z nich wywoływały niepożądane reakcje, jednak trzeba podkreślić, że na każdy organizm, 
suplementy mogą mieć inny wpływ. W przypadku objawów niebezpiecznych dla zdrowia, należy 
od razu zaprzestać dalszej suplementacji. 
Naszego uznania nie zyskały produkty zawierające małą ilość substancji aktywnych, gdyż 
były nieefektywne. Najzasobniejszym w składniki, okazał się SlimXL, co tłumaczy jego cenę. 

Poniżej przedstawiamy ocenę najskuteczniejszego preparatu, jakim okazał się SlimXL, testowany 
przez Agatę Malinowską, redaktor działu „Zdrowie”
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Nazwa SLIMXL

Forma  
i opakowanie

Solidne opakowanie, duży rozmiar pudełka, wskazujący na obfitą zawartość. Po otwarciu - 
ulotka z konkretnymi informacjami dotyczącymi składu i zalecanego stosowania.  
45 saszetek, 90 tabletek w dwóch kolorach.

Skład

30 aktywnych składników, przy każdym podana wartość w mg, ilość kalorii oraz podana 
zalecana dzienna dawka.
Podstawą koktajlu jest błonnik jabłkowy i chrom. Tabletki Go zawierają m.in. Glinkę 
Ghassoul oraz inne witaminy. Tabletka Smile to wyciąg z roślin, takich jak np. żeń-szeń i 
Yerba Mate.

Działanie (efekty)

Utrata kilogramów i dobre samopoczucie. Schudłam ponad 2 kg w ciągu tygodnia. Po 
wypiciu koktajlu towarzyszy uczucie sytości, więc podczas posiłku zjadałam mniejszą 
porcję. Wyraźnie spada apetyt na słodycze, ponieważ Slim Drink jest bardzo słodki – co 
nie każdemu może odpowiadać.

Cena

199 zł
30 aktywnych składników to najwyższa ilość składników w jednym preparacie 
odchudzającym na rynku, a w pudełku jest aż 135 sztuk preparatu. Cena adekwatna do 
jakości.

Gramatura
45 saszetek Drink (7g każda), 45 tabletek Go (800 mg każda), 45 tabletek Smile (800 mg 
każda).

Dawkowanie  
i metoda 
zażywania

Drink należy wypić 15 minut przed posiłkiem. Następnie zażywamy 2 tabletki, które 
należy popić szklanką wody. W ciągu dnia preparat stosujemy trzy razy, przed posiłkami, 
co pozwala uregulować nawyki żywieniowe.

Smak

Koktajl jabłkowo-cynamonowy. W smaku przypomina trochę sok przecierowy z jabłek,  
jednak wyczuwalne są też inne aromaty. Posiada oryginalny słodki smak, na początku 
mnie zaskoczył, jednak szybko się przyzwyczaiłam, uważam że jest smaczny.
Tabletki mają lekko słodkawy smak.

Uwagi

Z początku trudno jest się przyzwyczaić do przyjmowania 2 tabletek i picia koktajlu przed 
każdym posiłkiem, jednak po kilku dniach staje się to “rytuałem”. Koktajl faktycznie 
hamuje głód. Drink można wypić 20-40 minut przed obiadem, by zahamować pierwszy 
głód. Nie zawiera sztucznych barwników. Zawartość saszetki dobrze rozpuszcza się w 
ciepłej wodzie. Tabletki nie są duże, więc łatwo się je połyka. 

Ocena  
i podsumowanie

Utrata 2,3 kg w ciągu tygodnia.
Pozwala uregulować tryb żywienia, hamuje apetyt, a nawet dodaje energii. W porównaniu 
do innych preparatów kuracja jest bardziej intensywna.

Ogólna ocena:
8/10 pkt.

Testowała: Agata


