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Tievēšanas plāksteri WELLIFE 

Lietošanas instrukcija 

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 

 

Tievēšanas plāksteri Wellife nav brīnumlīdzeklis, bet gan Jūsu sabiedrotais svara samazināšanas procesā, 

kas nomāc apetīti un paātrina tauku dedzināšanu. Rezultātā Jūs ēdat mazāk un arī fitnesa vai citu fizisko 

aktivitāšu rezultāti ir labāk redzami. 

Galvenā tievēšanas plāksteru priekšrocība ir tā ka aktīvās vielas nokļūst Jūsu organismā tiešā veidā un 

pakāpeniski – tāpēc plāksteru iedarbība ir efektīvāka un tie ir arī ērtāki lietošanā, jo viens plāksteris 

nodrošina vienmērīgu aktīvo vielu uzņemšanu 12 stundu garumā – vienkārši uzlieciet plāksteri cik 

iespējams tuvu nabai un tas darbosies visas dienas garumā. 

 Paredzēti pieaugušajiem no 18 gadu vecuma. 

 Bez blakusparādībām 

Aktīvās vielas: 

Semen cassiae toroe, Paria Cocos, Maythorn, Immature bitter orange, Sctullaria baicalensis, Alisma 

orientalis, Angelica sinensis. 

 

Komplektācija: 

Vienā iepakojumā ir 30 plāksteri – viena mēneša tievēšanas kursam. 

Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu.  

Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 5.  

apakšpunkts nosaka, ka: “Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir  

atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;”  

 

Importēts no Čehijas Republikas 
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Пластыри для похудения WELLIFE 

Инструкция по применению 
Благодарим Вас за покупку данного продукта. 

Перед использованием этого продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте следующую 

инструкцию. 

При передаче этого продукта другому пользователю - пожалуйста, передайте ему и эту инструкцию. 

 

Пластыри для похудения Wellife это не чудо средство, а ваш помощник в процессе уменьшения веса, 

который притупляет аппетит и ускоряет сжигание жиров. В результате – вы меньше едите, а 

результаты тренировок или других физических нагрузок более заметны.  

Главное преимущество пластыря это то, что активные вещества попадают в ваш организм напрямую 

и постепенно, поэтому воздействие пластырей эффективней, а так же удобней в использовании. 

Один пластырь обеспечивает равномерную дозу активных веществ на протяжении 12 часов. 

 Предназначены для лиц старше 18 лет 

 Без побочных эффектов 

Активные вещества: 

Semen cassiae toroe, Paria Cocos, Maythorn, Immature bitter orange, Sctullaria baicalensis, Alisma 

orientalis, Angelica sinensis. 

В комплекте: 

В одной упаковке 30 пластырей – для курса похудения на один месяц. 

Внимание! 

Использование этого продукта связано с личной гигиеной. 

Правила No. 255 Кабинета министров  «Правила о дистанционном договоре» пункт 22, подпункт 5 

определяют что: “Потребитель не может использовать право на отказ, если он открыл упаковку 

товара, который нельзя вернуть по гигиеническим и санитарным соображениям 

Страна-поставщик: Чешская республика 
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