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Be Slim Aquaminum, 30 tabletek
 

cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 30 sztuk

Postać Tabletki

Producent COLFARM

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Odchudzanie

Opis produktu
 

Wyciąg z ziela pokrzywy zwiększa wydalanie wody przez nerki oraz wspiera witalność organizmu i pozwala poczuć więcej energii.

Wyciąg z liści zielonej herbaty wspomaga ochronę antyoksydacyjną DNA, białek i lipidów, zwiększa wydalanie wody przez nerki.
Przyczynia się do osiągnięcia i utrzymania prawidłowej masy ciała poprzez zwiększenie beta-oksydacji kwasów tłuszczowych
prowadzące do redukcji tkanki tłuszczowej. Wspiera metabolizm lipidów oraz kontrolę apetytu.

Wyciąg z owoców winorośli właściwej: wspomaga ochronę antyoksydacyjną DNA, białek i lipidów. Wspiera odchudzanie i kontrolę masy
ciała oraz ułatwia redukcję cellulitu.

Wyciąg z korzenia mniszka zwiększa wydalanie wody przez nerki oraz przyczynia się do ochrony antyoksydacyjnej organizmu.

Wyciąg z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm tłuszczu i kontrolę wagi. Ułatwia utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we
krwi oraz kontrolę apetytu.

Wyciąg z liści morszczynu pęcherzykowatego zwiększa uczucie sytości po posiłku i ułatwia kontrolę apetytu oraz utrzymanie
prawidłowej wagi ciała. Wspomaga metabolizm energetyczny, a dzięki zawartości jodu wspiera prawidłową czynność tarczycy.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 tabletka 1 raz dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Skład

Składniki
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 Zawartość w 1 tabletce

Wyciąg z ziela pokrzywy

w przeliczeniu na suszone ziele pokrzywy

150 mg

900 mg

Wyciąg z liści zielonej herbaty

w przeliczeniu na suszoną zieloną herbatę

zawierający 45% polifenoli

100 mg

500 mg

45 mg

Wyciąg z owoców winorośli właściwej (DER 100:1)

w przeliczeniu na suszone owoce winorośli właściwej

zawierający oligoproantycyjanidyny

80 mg

8000 mg

76 mg

Wyciąg z korzenia mniszka

w przeliczeniu na suszony korzeń mniszka

80 mg

320 mg

Wyciąg z liści morszczynu pęcherzykowatego

w przeliczeniu na suszone liście morszczynu

zawierający: jod (33%*RWS)

50 mg

275 mg

50 µg

Wyciąg z owoców opuncji figowej

w przeliczeniu na suszone owoce opuncji figowej

25 mg
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500 mg

Ostrzeżenia

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

Przeciwwskazania

Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Zawartość:

Masa netto: 18 g. 30 tabletek.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: COLFARM

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
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