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2Be Slim, 30 tabletek na dzień + 30 tabletek na noc
 

Cena: 38,59 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Colfarm

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Imbir

Opis produktu
 

Informacje podstawowe 2Be Slim, 30 tabletek na dzień + 30 tabletek na noc

2Be Slim - suplement diety, którego składniki na dzień i na noc wspomagają utrzymanie prawidłowej masy ciała i kontrolę apetytu.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład 2Be Slim, 30 tabletek na dzień + 30 tabletek na noc

Tabletka ró?owa (na dzie?): substancja wype?niaj?ca: celuloza, wyci?g z nasion
fasoli, wyci?g z li?ci zielonej herbaty, winian l-karnityny, wyci?g z morszczynu, wyci?g z
guarany, wyci?g z kawy, substancje glazuruj?ce: hydroksypropylometyloceluloza,
substancja wype?niaj?ca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona, wyci?g z
imbiru, substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych,
barwnik: dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu,
substancja wype?nniaj?ca: sorbitole, substancja przeciwzbrylaj?ca: kwasy t?uszczowe,
substancja glazuruj?ca: sorbitole, substancje przeciwzbrylaj?ca: glikol polietylowy,
poliwinylopirolidon, guma arabska, chlorowodorek pirydoksyny, barwnik: koszenila
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(koszenila, wodorotlenek sodu, skrobia ziemniaczana).

Tabletka niebieska (na noc): substancje wype?niaj?ce: celuloza, spirulina, wyci?g z
gorzkiej pomara?czy, wyci?g z opuncji figowej, wyci?g z karczocha, wyci?g ze skrzypu,
wyci?g z pokrzywy, wyci?g ze skrzypu, substancja glazuruj?ca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja wype?niaj?ca: sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowiona, substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe
kwasów t?uszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylaj?ca:
dwutlenek krzemu, substancja wype?niaj?ca: sorbitole, kwasy t?uszczowe, substancje
przeciwzbrylaj?ce: glikol polietylowy, substancja glazuruj?ca: poliwinylopirolidon, guma
arabska, barwnik: b??kit patentowy V, chlorek chromu, barwnik: koszenila (koszenila,
wodorotlenek sodu, skrobia ziemniaczana).

Sk?adniki tabletki na dzie?
(ró?owej)

1 tabletka % RWS*

Wyci?g z fasoli 200 mg ---
Winian L-karnityny 100 mg ---
Wyci?g z zielonej herbaty 150 mg ---
Wyci?g z morszczynu
w tym:

jod

50 mg

 

50 µg

---

 

33%
Wyci?g z guarany 50 mg ---
Wyci?g z kawy (95% kofeiny) 50 mg ---
Witamina B6 1,4 mg 100%
Wyci?g z korzenia imbiru 10 mg ---
Kofeina 58,5 mg ---

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Sk?adniki tabletki na noc
(niebieskiej)

1 tabletka % RWS*

Chrom 40 µg 100%
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Wyci?g z gorzkiej pomara?czy
(6% p-synefryny)

100 mg ---

Wyci?g z karczocha 75 mg ---
Spirulina 200 mg ---
Wyci?g ze skrzypu 50 mg ---
Wyci?g z pokrzywy 50 mg ---
Wyci?g z cynamonu 50 mg ---
Wyci?g z opuncji figowej 100 mg ---

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia. 

Działanie 2Be Slim, 30 tabletek na dzień + 30 tabletek na noc

Składniki tabletki na dzień pomagają uzyskać prawidłowej masę ciała, zmniejszają wchłanianie tłuszczów, wspierają trawienie.

Wyciąg z zielonej herbaty i morszczynu w ciągu dnia wspiera osiągnięcie prawidłowej wagi.

Wyciąg z guarany i witamina B6 wspomagają metabolizm.

L-karnityna odgrywa kluczową rolę w procesach związanych z równowagą energetyczną komórek.

Wyciąg z morszczynu i imbiru wpływają korzystnie na komfort trawienia.

Składniki tabletki na noc pomagają ograniczyć apetyt, przyspieszyć metabolizm, utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi.

Wyciąg z gorzkiej pomarańczy, karczocha, skrzypu i cynamonu oraz spirulina w ciągu nocy wspomagają metabolizm.

Opuncja figowa wspomaga proces odchudzania.

Wyciąg z karczocha przyczynia się do dobrego trawienia, kontroli masy ciała i zwiększenia wydalania wody przez nerki.

Wyciąg z pokrzywy wpływa ożywczo na ciało.

Chrom, spirulina i wyciąg z cynamonu wspomagają utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Dawkowanie 2Be Slim, 30 tabletek na dzień + 30 tabletek na noc

Dorośli: 1 tabletka (różowa) rano, 1 tabletka (niebieska) wieczorem. Zaleca się zażywać w trakcie posiłku.

Przeciwwskazania 2Be Slim, 30 tabletek na dzień + 30 tabletek na noc

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

Informacje dodatkowe 2Be Slim, 30 tabletek na dzień + 30 tabletek na noc
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Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Produkt powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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