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Cidrex plus, 80 kapsułek odchudzanie ocet jabłkowy
 

cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 80 tabletek

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Odchudzanie

Opis produktu
 

Ocet jabłkowy jest dobrze znanym, od wielu lat stosowanym środkiem spożywczym.

W skład ekstraktu z zielonej herbaty wchodzą naturalne związki polifenolowe (katechiny, flawonole, fenolokwasy).

Witamina B6 przyczyniają się do prawidłowego metabolizmu energetycznego, zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

Morszczyn pęcherzykowaty zawiera organiczne sole jodu, polisacharydy, związki śluzowe, wspomaga redukcję masy ciała, jod zawarty
w roślinie przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego, polisacharydy i związki śluzowe zwiększają ilość błonnika w
treści pokarmowej.

Olej z kiełków z pszenicy zawiera NNKT: niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe.

Produkt Cidrex Plus przeznaczony dla osób dorosłych (z wyjątkiem kobiet w ciąży i karmiących), polecany do stosowania jako
uzupełnienie diety w substancje bioaktywne, które w połączeniu z właściwą dietą ułatwiają kontrolę masy ciała.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Osoby dorosłe z wyjątkiem dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią: stosować 2 razy dziennie po 1 kapsułce przed dowolnym
posiłkiem, popijając przegotowaną wodą.

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Produkt nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety.

Skład
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 substancja wypełniająca - olej z nasion soi, składniki otoczki kapsułki - żelatyna i glicerol, substancja wypełniająca - monostearynian
glicerolu, ekstrakt z morszczynu (Fucus vesiculous), olej z kiełków pszenicy (Triticum L), ekstrakt z zielonej herbaty (Camelia sinensis),
składnik otoczki kapsułki - woda, substancja wypełniająca - lecytyna sojowa, ocet jabłkowy (5:1). chlorowodorek pirydoksyny, barwnik -
dwutlenek żelaza czerwony, substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, barwniki - dwutlenek żelaza czarny i żółty oraz dwutlenek
tytanu.

* Zalecane dzienne spożycie

Składnik

1 kapsułka

Ekstrakt z morszczynu pęcherzykowatego (25,00 mg), w tym:

jod - 25,00 mcg (16,6 %*)

Olej z kiełków pszenicy - 20,00 mg

Ekstrakt z zielonej herbaty (20,00 mg), w tym:

polifenole - 12,00 mg

katechiny - 8,00 mg

Ocet jabłkowy - 40,00 mg

Witamina B6 - 3,50 mg (250 %*)

Uwagi do stosowania

Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych, polecany w połączeniu z właściwie zbilansowaną dietą dla kontroli masy ciała.

Zawartość:

80 kapsułek

Producent / Podmiot odpowiedzialny: VITAPOL

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
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