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2Be Slim, 60 tabletek odchudzanie HIT
 

cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 60 tabletek

Postać Tabletki

Producent COLFARM

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Odchudzanie

Opis produktu
 

Opis

2BE SLIM to dwufazowy suplement diety, którego składniki wspierają proces ochudzania

tabletki do stosowania w dzień – są pomocne podczas uzyskania odpowiedniej masy ciała, redukują wchłanianie tłuszczów oraz
pomagają w procesie trawienia

tabletki do stosowania w nocy – hamują apetyt, są pomocne w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi oraz przyspieszają
metabolizm

W tabletce na dzień znajduje się:

wyciąg z morszczynu, fasoli, zielonej herbaty, guarany oraz wyciąg z korzenia imbiru – ekstrakty te zmniejszają ilość tkanki tłuszczowej,
regulują poziom cholesterolu i glukozy, zwiększają uczucie sytości oraz wspierają układ pokarmowy

l-karnityna - odgrywa ważną rolę procesie przemiany energii

kofeina - pobudza

witamina B6 – bierze udział w przemianie białek i glikogenu

W tabletce na noc znajduje się:

wyciąg z karczocha, skrzypu, gorzkiej pomarańczy, pokrzywy, cynamonu oraz wyciąg z opuncji figowej – ekstrakty te wspomagają układ
trawienny i pracę wątroby, zmniejszają zmęczenie fizyczne i psychiczne, sprzyjają utrzymaniu odpowiedniej wagi

chrom – działa pomocnie w odchudzaniu
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spirulina – zmniejsza uczucie głodu, działa wspomagająco w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi

Wskazania

Wsparcie procesu odchudzania.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Zaleca się stosowanie 1 tabletki różowej rano i 1 tabletki niebieskiej wieczorem (w czasie jedzenia).

Przyjmować preparat doustnie. Zaleca się zażywać w trakcie posiłku.

Skład

Porcja poranna:

Składniki

Zawartość w 1 tabletce

Wyciąg z fasoli

200 mg

Winian l-karnityny

100 mg

Wyciąg z zielonej herbaty

150 mg

Wyciąg z morszczynu

w tym zawartość jodu

50 mg

50 µg (33% ZDS*)

Wyciąg z guarany

50 mg

Wyciąg z kawy (95% kofeiny)

50 mg

Witamina B

1,4 mg

(100% ZDS*)

Korzeń imbiru 

10 mg
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 Porcja wieczorna:

Składniki: Zawartość w 1 tabletce
Chrom: 40 µg (100% ZDS*)
Wyciąg z gorzkiej pomarańczy (6% p-synefryny): 100 mg
Wyciąg z karczocha: 75 mg
Spirulina: 200 mg
Wyciąg ze skrzypu: 50 mg
Wyciąg z pokrzywy: 50 mg
Wyciąg z cynamonu: 50 mg
Wyciąg z opuncji figowej: 100 mg

* ZDS – Zalecane Dzienne Spożycie

 W postaci wyciągu

Uwagi do stosowania

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego stylu życia.

Zawiera kofeinę: nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży (58,5 mg kofeiny w porcji dziennej).

Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia.

Przeciwwskazania

ciąża

karmienie piersią

nadwrażliwość na substancje składowe preparatu

Zawartość:

60 tabletek (30 tabletek na dzień, 30 tabletek na noc)

Producent / Podmiot odpowiedzialny: COLFARM

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
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