
 

 

 

Orange Care Afslankpleister/ Orange Care Patch Minceur 

 30 Orange Care afslankpleisters, Bevat natuurlijke ingrediënten  

 30 Orange Care Patch Minceur, 100% Naturel 

 

Lezen voor gebruik: 

 De Orange Care afslankpleister is ontworpen voor volwassenen met een goede gezondheid. 

 Les Patchs minceur sont à utilise par les adultes et en bonne santé 

 

Waarschuwing:/ Précautions: 

 Gebruik de afslankpleister niet als u zwanger bent, borstvoeding geeft.  

 L’utilisations des Patch minceur est à déconseiller chez la femme enceinte ou allaitant 

 

 Raadpleeg, als u op doktersrecept medicijnen gebruikt, eerst uw behandelend arts of specialist 

voordat u de afslankpleister gebruikt. 

 Si vous prenez des médicaments sous prescription veuillez consulter votre medicin avant 

d’utillise les patchs. 

 

 Gebruik de afslankpleister niet wanneer in het verleden een overgevoeligheid is gebleken voor 

één of meerdere bestanddelen. 

 Le patch est bien supporté par les patients ayant une peau normale, il peut étre irritant pour les 

personnes souffrant de certaines maladies de la peau. Lorsque des réactions graves 

apparaissant, il faut ôter le patch et consulter un medecin. 

 

 De afslankpleister is niet geschikt voor personen onder de 18 jaar 

 Les Patchs minceur sont à utilise par les adultes de 18 ans 

 

Aanwijzigingen voor gebruik 

 Trek een afslankpleister van de plakstrip. 

 Plaats de zelfklevende kant op uw schouder of  rug en druk de pleister 20 tot 30 seconden 

stevig aan. 

 Zorg ervoor dat de huid eronder droog en gereinigd is. 

 Draag iedere afslankpleister niet langer dan 24 uur. 

 Breng iedere ochtend een nieuwe pleister aan zoals hierboven beschreven (bij voorkeur vóór 

10 uur ’s ochtends) 

 Plaats de Orange Care pleister iedere dag op verschillende plaatsen op de huid. 

 Gebruik niet meer dan een afslankpleister per dag 

De ingrediënten worden via de huid opgenomen 

Helpt bij overgewicht, vermindert hongergevoel, bevordert vetverbranding 

 

Toepassing : Voor zowel vrouwen als mannen boven de 18 jaar 

Dosering : 1 pleister per 24 uur (bij voorkeur voor 10:00 uur aangebracht) 

Samenstelling : Fucus vesiculosus10 mg, Garcina cambogia 2 mg, Guarana 2 mg.. 

Bewaring  : Bij kamertemperatuur, buiten bereik van kinderen. 

 

Mode d’emploi 

 Aprės avoir ŏté la couche protectrice, on applique le patch sur une zone non poilue, propre et 

séche, de la partie supérieure du corps ou de la face externe du bras. (poussez fort pendant 20 

à 30 secondes) 

 Ce patch doît être laissé en place pendant 24h, le prochain patch doît être posé àun endroit 

different, de préference le matin avant 10h. 

 Ne pas utiliser plus d’un patch par jour 

 


