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VitaSecret 30 tabl witaminy dla odchudzających się
 

cena: 24,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 sztuk

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

VitaSecret to zestaw witamin i minerałów, który powstał z myślą o osobach stosujących kuracje odchudzające. Preparat został
wzbogacony wyciągami roślinnymi z opuncji figowej i ostrokrzewu paragwajskiego – składników, które pomagają zmniejszyć masę
ciała i mieć kontrolę nad apetytem. 1 tabletka dziennie - opakowanie wystarczy na miesiąc stosowania.

Jak działa Vita Secret?
Wyciąg z owoców opuncji figowej pomaga zachować odpowiednią masę ciała. Wspomaga metabolizm tłuszczów i ma korzystny wpływ
na zmniejszenie apetytu.
Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego wspiera rozkład lipidów i pomaga zachować prawidłową wagę.
Kompleks witamin i minerałów – uzupełnia codzienną dietę w potrzebne organizmowi witaminy i minerały.
Jak stosować VitaSecret? - dawkowanie

Dorośli – 1 tabletka raz na dobę

VitaSecret – skład w zalecanej dziennej porcji (1 tabletce)

Wyciąg z owoców opuncji figowej (Opuntia ficus-indica) 50 mg
Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego (Ilex paraguariensis) 50 mg
Witamina E 15 mg (125%*)
Witamina K 30 µg (40%*)
Witamina B1 (tiamina) 1,4 mg (127%*)
Witamina B2 (ryboflawina) 1,8 mg (125%*)
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 2 mg (143%*)
Witamina B12 (cyjanokobalamina) 2,5 µg (100%*)
Witamina D3 (cholekalcyferol) 200 j.m. (100%*)
Biotyna 62,5 µg (125%*)
Kwas foliowy 200 µg (100%*)
Niacyna 20 mg (125%*)
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 Kwas pantotenowy 7,5 mg (125%*)
Fosfor 125 mg (18%*)
Magnez (węglan magnezu) 60 mg (16%*)
Żelazo 5 mg (36%*)
Jod 100 µg (67%*)
Miedź 0,5 mg (50%*)
Mangan 2 mg (100%*)
Chrom 40 µg (100%*)
Molibden 50 µg (100%*)
Selen 30 µg (55%*)
Cynk
Składniki pomocnicze

*% referencyjnej wartości spożycia

Dodatkowe informacje

Opakowanie VitaSecret zawiera 30 tabletek - wystarczy na 30 dni suplementacji. Nie przekraczaj zalecanej porcji dobowej (1 tabletka).
Suplement diety Vitasecret nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

