
PRODUKT DO SPRZEDAŻY WYŁĄCZNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH PARTNERÓW / 
TO BE SOLD EXCLUSIVELY BY AUTHORISED PARTNERS 

NUTRICODE ANTI-CELLULITE  
SUPLEMENT DIETY / FOOD SUPPLEMENT

TABLETKI / TABLETS 

Wspomaga redukcję cellulitu i poprawia jędrność skóry / 
It supports cellulite reduction and improves skin firmness 

Wspiera oczyszczanie organizmu i utrzymanie prawidłowej masy ciała / 
It helps to detoxicate the body and maintain normal body weight 

PL NUTRICODE ANTI-CELLULITE to innowacyjna odpowiedź na współczesny 
problem dotykający nie tylko kobiety, ale także i mężczyzn – tzw. 
pomarańczową skórkę. Wspiera organizm dwukierunkowo, interweniując 
zarówno u źródła problemu, jak i niwelując jego negatywne efekty. Kurkumina 
obecna w ekstrakcie z kurkumy (ostryżu) zwiększa uczucie sytości, jednocześnie 
wspierając oczyszczanie organizmu i utrzymanie właściwego metabolizmu 
tłuszczów, co z kolei zapobiega tworzeniu się cellulitu. Wąkrota azjatycka 
pomaga zachować jędrną i elastyczną skórę oraz odpowiednią strukturę tkanki 
tłuszczowej. Obecna w pokrzywie indyjskiej forskolina, poprzez wpływ na 
procesy metaboliczne tłuszczów, wspomaga utrzymanie prawidłowej masy 
ciała i widocznie wpływa na zmniejszenie pomarańczowej skórki, poprawiając 
komfort życia i zwiększając satysfakcję z własnego wyglądu. Dodatkowo związki 
czynne nostrzyka i kasztanowca utrzymują optymalne ukrwienie – co jest jedną 
z kluczowych metod wspierania wygładzania skóry z cellulitem.
 
EN NUTRICODE ANTI-CELLULITE is an innovative response to a contemporary 
problem a�ecting not only women but also men – the so-called orange peel 
skin. It supports organism bi-directionally, by both intervening at the problem 
source and eliminating its adverse e�ects. Curcumin present in curcuma 
(turmeric) extract increases a feeling of satiety while supporting body 
detoxication and maintenance of proper fat metabolism, which, in turn, prevents 
the formation of cellulite. Centella helps to maintain firm and elastic skin as well 
as proper structure of fat tissue. Forskolin present in indian coleus, through its 
impact on fat metabolism, helps to maintain normal body weight and leads to 
a visible reduction in the orange peel e�ect, improving life comfort and 
increasing satisfaction with one’s appearance. Moreover, active compounds of 
sweet clover and horse chestnut maintain an optimal blood supply – which is 
one of key methods of supporting smoothing the skin with cellulite.

PL Suplementy diety nie zastępują zrównoważonego sposobu żywienia 
i zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany jako substytut 
zróżnicowanej diety. Najlepiej spożyć przed końcem: data i numer partii 
na opakowaniu jednostkowym. Warunki przechowywania: Przechowy-
wać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w sposób 
niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

EN Food supplements are not a substitute for a balanced diet and healthy 
lifestyle. The preparation should not be used as a substitute for a varied and 
balanced diet. Best before end: date and batch number on the unit 
packaging. Storage conditions: Store in closed packaging at room 
temperature, out of reach of small children. Protect against moisture.

PL Sposób użycia: Zażyj po 1 tabletce rano i popołudniu, każdorazowo 
popijając dużą ilością wody. Nie przekraczać zalecanej porcji (2 tabletek) 
do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować u dzieci i młodzieży do 18. roku 
życia, matek karmiących i kobiet w ciąży, osób z niedrożnością dróg 
żółciowych, ze schorzeniami tarczycy, nadciśnieniem tętniczym lub 
uczulonych na którykolwiek ze składników. 

EN Directions for use: Take 1 tablet with plenty of water in the morning and 
afternoon. Do not exceed the portion (2 tablets) recommended for consumption 
during a day. Do not use with children and adolescents of up to 18 years of age, 
nursing mothers and pregnant women, people with bile duct obstruction, 
thyroid disorders, hypertension or allergic to any of the ingredients. 

Wyprodukowano w UE dla /
Made in the EU for: 
FM GROUP World 
Poland, 51-129 Wrocław 
Żmigrodzka 247 
tel. +48 71 327 00 00
www.fmworld.com

PL Składniki: wyciągi wodne z: ziela nostrzyka białego, kłącza kurkumy 
(ostryżu), ziela pokrzywy indyjskiej, owocu kasztanowca indyjskiego, ziela 
wąkroty azjatyckiej, substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, 
emulgator – sól sodowa karboksymetylocelulozy, substancja 
przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja 
pomocnicza – dwutlenek krzemu

EN Ingredients: water extracts of sweet clover herb, curcuma (turmeric) 
rhizome, indian coleus herb, indian horse chestnut fruit and centella herb, 
bulking agent – microcrystalline cellulose, emulsifier – sodium 
carboxymethyl cellulose, anti-caking agent – magnesium salts of fatty 
acids, excipient – silicon dioxide

Masa netto / Net weight:  

33,6 g 
60 tabletek / 60 tablets 5 907732 513806
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Składnik / Ingredient:
 Zawartość w porcji dzien-
nej (2 tabletki) / Content in 
a daily portion (2 tablets): 

Wyciągi wodne z / Water extracts of:

Meliloti albi herba: ziela nostrzyka białego  
(20% kumaryny) / sweet clover herb  

(20% of coumarin)
200 mg

Curcumae rhizoma: kłącza kurkumy (ostryżu) 
(18% kurkuminoidów) / curcuma (turmeric) 

rhizome (18% of curcuminoids)
100 mg

Coleus forskohlii herba: ziela pokrzywy indyjskiej 
(20% forskoliny) / indian coleus herb  

(20% of forskolin) 
100 mg

Aesculus indica fructus: owocu kasztanowca 
indyjskiego (16% escyny) / indian horse chestnut 

fruit (16% of escin)
100 mg

 Centellae asiaticae herba: ziela wąkroty  
azjatyckiej (45% terpenoidów) / centella herb  

(45% of terpenoids)
60 mg




