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Liporedium odchudzanie 60 tabletek
 

cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 60 tabletek

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Odchudzanie

Opis produktu
 

Opis

Podczas odchudzania ważne jest nie tylko spalanie tkanki tłuszczowej, które pozwala na osiągnięcie oczekiwanych efektów. Ważna jest
również kontrola, dzięki której możliwe jest utrzymanie prawidłowej masy ciała. Dlatego powstał suplement diety Liporedium.

Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z Cola Nitida, dzięki której wspomagane jest intensywne spalanie tłuszczu. Składniki

Liporedium wspomagają skuteczną redukcję masy ciała (pieprz kajeński) oraz wspierają utrzymanie prawidłowej wagi (ostrokrzew
paragwajski).

Wskazania

  Suplement diety Liporedium przeznaczony do stosowania jako wsparcie w procesie redukcji masy ciała.

Skład

Substancje wypełniające: sorbitole, celuloza, wyciąg z nasion koli błyszczącej, wyciąg z owoców pieprzu kajeńskiego, wyciąg ze skórek
owoców garcinia cambogia, substancja przeciwwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza, wosk pszczeli biały, wosk carnauba.

Składniki

1 tabletka

wyciąg z nasion koli błyszczącej (cola nikida) - 100 mg

w tym kofeiny: 10 mg
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wyciąg z owoców pieprzu kajeńskiego (capsicum annuum) - 30 mg

wyciąg z liści ostrokrzewu aragwajskiego (ilex paraguariensis) - 25 mg

w tym kofeiny: 1 mg

wyciąg ze skórek owoców garciana cambogia - 15 mg

w tym kwasów hydroksycytrynowego - 9 mg

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie.

Uwagi do stosowania

  Nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży ze względu na zawartość kofeiny (22 mg).

  Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.

  Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

  Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

  Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

  Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12. roku zycia, kobiet ciężarnych i karmiących piersią, a także nadwrażliwych na
działanie kofeiny.

  Nadmierne spożycie może mieć efekt przeczyszczający.

Zawartość
60 tabletek

Sposób przechowywania
25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM

Pozwolenie: GIS 09/16
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