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Be Slim Fast, tabletki, 60 szt
 

Cena: 43,39 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Colfarm

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Grejpfrut, Guarana, Herbata zielona, Pieprz, 
Pokrzywa, Zielona kawa

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Be Slim Fast, tabletki, 60 szt

Be Slim Fast - suplement diety zawierający ekstrakty roślinne z zielonej kawy, gorzkiej pomarańczy, zielonej herbaty, pokrzywy, pieprzu
kajeńskiego i kawy. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład Be Slim Fast, tabletki, 60 szt

Substancja wype?niaj?ca: celuloza; wyci?g z pokrzywy, wyci?g z li?ci zielonej herbaty,
wyci?g z kawy, Citroxin (wyci?g z owoców gorzkiej pomara?czy, wyci?g z grejpfruta,
wyci?g z guarany), wyci?g z pieprzu kaje?skiego, substancja wype?niaj?ca: sól
sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona, substancje glazuruj?ce:
hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów t?uszczowych; wyci?g z
zielonej kawy, barwnik: dwutlenek tytanu; trójglicerydy kaprylowo-kaprynowe z oleju
palmowego, substancja glazuruj?ca: sorbitole, substancja przeciwzbrylaj?ca:
dwutlenek krzemu, sub. glazuruj?ce: krzemian glinowo-potasowy, glikol polietylenowy,
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poliwinylopirolidon, guma arabska

Sk?adniki 1 tabletka

CITROXIN

w tym:

wyci?g z gorzkiej pomara?czy, w tym 6% synefryny

wyci?g z grejpfruta, w tym 45% flawonoidów

wyci?g z guarany, w tym 22% kofeiny

w przeliczeniu na:

suszon? guaran?

75 mg

 

35 mg

25 mg

15 mg

 

135 mg

Wyci?g z zielonej kawy, w tym 50% kwasu chlorogenowego

w przeliczeniu na:

zielon? kaw?

15 mg

 

150 mg

Wyci?g z li?ci zielonej herbaty, w tym 45% polifenoli

w przeliczeniu na:

suszone li?cie zielonej herbaty

175 mg

 

875 mg

Wyci?g z kawy (95% COFFEINA, 125 mg) 132 mg

Wyci?g z pieprzu kaje?skiego, w tym 8% kapsaicyny 40 mg

Wyci?g z ziela pokrzywy

w przeliczeniu na:

suszone ziele pokrzywy

228 mg

 

1368 mg
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Działanie Be Slim Fast, tabletki, 60 szt

Zielona herbata, gorzka pomarańcza, kapsaicyna oraz guarana wspomagają kontrolę wagi.

Kapsaicyna, gorzka pomarańcza oraz zielona herbata wspierają metabolizm lipidów i węglowodanów.

Kapsaicyna wspomaga spalanie kalorii.

Zielona herbata ułatwia kontrolę apetytu oraz utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy.

Wyciąg z pokrzywy wspomaga wydalanie wody przez nerki oraz wspiera funkcjonowanie układu moczowego i pęcherza.

Gorzka pomarańcza wspiera redukcję masy ciała.

Wskazania Be Slim Fast, tabletki, 60 szt

Suplement diety Colfarm Be Slim FAST zapewnia wsparcie w redukcji masy ciała oraz działa wspomagająco na spalanie tkanki
tłuszczowej. Polecany wszystkim tym, którzy chcą utrzymać szczupłą i atrakcyjną sylwetkę.

Dawkowanie Be Slim Fast, tabletki, 60 szt

Dorośli: 1 tabletka 1 raz dziennie.

Tabletkę należy spożyć około 30 minut przed posiłkiem popijając dużą ilością wody.

Przeciwwskazania Be Slim Fast, tabletki, 60 szt

Ze względu na zawartość kofeiny nie stosować u dzieci, i kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Informacje dodatkowe Be Slim Fast, tabletki, 60 szt

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zdrowy styl życia, w tym zróżnicowany sposób żywienia, stanowi podstawę zachowania dobrego stanu zdrowia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Produkt powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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