
Cikusan  MAX (organic) 
100 ks tvrdých HPMC (vegan) tobolek á 450 mg 

(netto účinné látky v 1 tobolce) 
Přečtěte si příbalovou informaci dříve, než začnete přípravek užívat a ponechte si ji i pro případnou další 

potřebu. 

1. Co je přípravek Cikusan MAX (přípravek) 
Přípravek je doplněk stravy, který nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu. Jedná se o jemně mletý cissus 
quadrangularis, v kvalitě organic. 

2. K čemu se přípravek používá 
Cissus quadrangularis, speciálně pěstovaný v bio a organic kvalitě v Indii je látka, zrychlující metabolis-
mus a zpevňující kostní tkáň. Funguje tak, že odčerpává nadbytečné tuky a živiny z nich přenáší do kostní 
tkáně. Takto jde o účinný spalovač tuků a prostředek proti řídnutí kostí - osteoporóze (významná civilizač-
ní choroba, projevující se zejména při špatné životosprávě a v menopauze a andropauze). Účinně spaluje 
nadbytečné tukové zásoby těla. 

3. Věnujte pozornost následující informaci, než začnete přípravek užívat 
Přípravek není vhodný pro těhotné a kojící ženy, pro osoby mladší 18 let. Při užívání přípravku mějte na 
paměti, že je potřeba zvýšit mírně příjem tekutin a že obvyklá doporučená dávka tekutin by neměla být 
pod 2 litry za 24 hod. Neužívejte při aktuní infekci a při poruchách štítné žlázy bez porady s ošetřujícím 
lékařem. 

4. Jak se přípravek užívá 
Denně 1 - 2 tobolky po jídle, nikdy ne na prázdný žaludek. Nejlepší je měsíční kůra, 2 týdny 2 tobolky den-
ně, pak týden pauza a dobrat zbytek tobolek, opakovat 2x ročně pro dosažení maximálního efektu.  Kůru 
možno absolvovat maximálně 3 měsíce po sobě, pak 2 měsíce pauza. Jestliže jste zapoměli užít denní dáv-
ku a do dalšího rána zbývá více jak 12 hod., užijte vynechanou dávku, jinak užijte až další ranní dávku. Po-
kud omylem užijete více tobolek denně, snižte následující dávku na polovinu nebo ji vynechte. 

5. Možné nežádoucí účinky 
Nejsou známy vedlejší a nežádoucí účinky kromě zvýšeného pocitu tepla a zvýšené chuti k jídlu - pokud 
pocítíte zvýšenou chuť jídlu, dopřejte tělu pestrou a vyváženou stravu na bázi zeleniny a libového masa, 
vyhněte se zvýšené konzumaci cukrů (včetně výrobků z bílé mouky) a tuků. 

6. Jak přípravek uchovávat 
Přípravek uchovávejte při pokojové teplotě na suchém a tmavém místě, tobolky ponechte v obalu a  v kra-
bičce, ať zamezíte náhodnému vystavení tobolek slunečnímu záření a vlhku. Chraňte před dětmi. 

7. Obsah balení a další informace 
Balení obsahuje 100  tvrdých (v žaludku velmi dobře rozpustných) tobolek plněných Cissus quadrangula-
ris. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Pozn.: přípravek účinně pomáhá hubnout, nemůže však od-
stranit příčiny nadváhy: nedostatek pohybu na čerstvém vzduchu a nesprávnou stravu. 

Prášek cissusu vyroben v Indii v kvalitě organic.  
Distributor GOLD EGLE s.r.o., nám. J. Gagarina 3, 71000 Ostrava, Česká republika, revize této informace: 

17/7/2019, minimální trvanlivost přípravku: viz údaj na dnu dózy. 

www.4betterlife.cz,  4betterlife.com.de


