
Wat is Nurin Afslank-Tinctuur 
®

 

Nurin-Afslank-Tinctuur® wordt door middel van druppels  ingenomen.  

In combinatie met een uitgebalanceerd dieet en suppletie worden alleen de 

vetophopingen op ongewenste plaatsen aangepakt, zoals heupen, billen, buik, 

bovenarmen en dijen. 

 

Tijdens de kuur zal het lichaam overschakelen op een volledige vetstofverbranding. 

Men heeft geen honger gevoel en voelt zich in tegenstelling tot het gewone lijnen 

energiek. 

 

Wanneer we gaan afvallen willen we graag vetten verliezen.  

Vooral het ongezonde viscerale vet. Daarbij willen we spiermassa juist behouden. 

Hiervoor is het belangrijk dat men zich aan een koolhydraat - en suikerarm dieet 

houdt.  

 

Door het gebruik van Nurin-Afslank-Tinctuur®  zal het regelcentrum van de hersenen, 

de hypothalamus, het lichaam aansturen tot een repeterende afbraak van vetzuren, 

bèta-oxidatie genaamd 

 

Nurin-Afslank-Tinctuur® bestaat uit kruiden die zichzelf al bewezen hebben,en sturen 
de verbindingen aan met het regelcentrum in de hersenen, de hypothalamus.  
De hypothalamus stuurt een aantal functies aan zoals de stofwisseling, eetlust en 
vetverbranding. 
Nurin-Afslank-Tinctuur®  is volledig hormoonvrij! De gebruiker heeft wel de lusten, 
maar niet de lasten.  
 
Nurin-Afslank-Tinctuur®  Met de kruiden (Ilex paraguariensis en Paulinia cupana) ter 
extra ondersteuning van de vetstofwisseling en voor het behoud van je ideale 
gewicht, stimuleren de vetverbranding en zorgen voor een verminderd hongergevoel. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Samenstelling 

Samenstelling per dagdosering (60 druppels) 

Ingredient Hoeveelheid RI * Verbinding 

Kruiden 
   

Ilex paraguariensis 330 mg 
 

Herba 

Paullinia cupana 429 mg 
 

Herba 

Rhamnus frangula 462 mg 
 

Herba 

Orthosiphon 330 mg 
 

Folium 

Panax ginseng 330 mg 
 

Herba 

Semen cola 165 mg 
  

Camellia sinensis 165 mg 
  

Fucus vesiculosus 165 mg 
  

Lycopodium 99 mg 
  

*) Referentie Inname. 

Categorie: Kruiden. Ingredienten: Water (oplosmiddel), Ethylalcohol (vol. 46%) (oplosmiddel), Rhamnus frangula, Paullinia cupana, 
Ilex paraguariensis, Orthosipnonis folium, Panax ginseng, Semen cola, Camellia sinensis, Fucus vesiculosus, Lycopodium.  
Allergie informatie: Dit product bevat geen bekende allergenen. 

 

Geadviseerd dagelijks gebruik 

2 maal daags 30 druppels in een half glas water innemen. Liefst rond de maaltijd. 
 

Waarschuwingen 

Aanbevolen dosering niet overschrijden. Een gezonde leefstijl is van belang. Een 
voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. Niet geschikt 
voor zwangere en borstvoeding gevende vrouwen. 
 

Bewaaradvies 

Bij kamertemperatuur en droog bewaren. Buiten bereik van jonge kinderen houden. 
 


