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SlimPerfect, 60 tabl odchudzanie włosy paznokcie
 

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
 

Działanie

Proszek z owoców opuncji figowej wspiera utrzymanie prawidłowej wagi, utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy oraz kontrolę
apetytu. Dodatkowo wspomaga prawidłowy metabolizm tłuszczów oraz redukcje masy ciała.

Wyciąg z liści Gymnema Sylvestre wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Pomaga kontrolować prawidłową
masę ciała oraz zmniejszać apetyt.

Wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy wspiera prawidłowy metabolizm tłuszczów i węglowodanów oraz kontrole prawidłowej masy
ciała.

Chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Wyciąg z alg brunatnych wspomaga utrzymanie zdrowej skóry oraz wspiera utrzymanie prawidłowego nawilżenia skóry. Ponadto
wspiera utrzymanie prawidłowej struktury i jędrności skóry.

Biotyna pomaga zachować zdrowe włosy i skórę, pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.

Ekstrakt z ziela skrzypu polnego  wspiera prawidłową kondycję włosów, skóry i paznokci.

Wyciąg z ziela lucerny siewnej  wspomaga utrzymanie zdrowia oraz prawidłowego wyglądu zarówno struktury włosów jak i paznokci.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dorośli:

1 tabletka 2 razy dziennie.
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Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Skład

2 tabletki (porcja dzienna) zawierają

Proszek z owoców opuncji figowej: 100 mg
Wyciąg z liścy gurmaru (Gymnema Sylvestre): 50 mg
w tym kwas gymnemowy: 12,5 mg
Wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy: 50 mg
w tym p-synefryna: 3 mg
Chrom: 40 µg (100% RWS*)
Wyciąg z alg brunatnych: 5,5 mg
Wyciąg z pestek winogron: 4,5 mg
Wyciąg z ziela lucerny siewnej: 50 mg
Biotyna: 50 µg (100% RWS*)
Wyciąg z ziela skrzypu polnego: 150 mg
Hydrolizat białek kolagenowych: 20 mg
Koenzym Q10: 10 mg
Kwas hialuroniowy: 10 mg

*RWS - Referencyjnej wartości spożycia.

Przeciwwskazania

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy
skonsultować się z lekarzem.

Uwagi do stosowania

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM FARMACJA
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