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Liporedium, tabletki, 60 szt.
 

Cena: 46,99 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Aflofarm

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Garcinia cambogia, Kofeina

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Liporedium, tabletki, 60 szt.

Liporedium - suplement diety, zawierający składniki wpływające na intensywne spalanie tłuszczu. Produkt przeznaczony dla osób
dorosłych.

Skład Liporedium, tabletki, 60 szt.

Substancje wype?niaj?ce: sorbitole, celuloza; wyci?g z nasion koli b?yszcz?cej, wyci?g
z owoców pieprzu kaje?skiego, substancja glazuruj?ca:
hydroksypropylometyloceluloza; wyci?g z li?ci ostrokrzewu paragwajskiego, wyci?g ze
skórek owoców Garcinia cambogia, substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu;
substancja glazuruj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych, barwnik: dwutlenek
tytanu, substancja glazuruj?ca: hydroksypropyloceluloza, wosk pszczeli bia?y, wosk
carnauba.

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

https://www.e-medest.pl
https://www.e-medest.pl/liporedium-tabletki-60-szt.html
https://www.e-medest.pl/postac-tabletki,dDw-mws.html
https://www.e-medest.pl/producent-aflofarm,dCg-DQ.html
https://www.e-medest.pl/rejestracja-suplement-diety,dEw-SAo.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-garcinia-cambogia,dEg-zC4.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-kofeina,dEg-WhE.html
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
Sk?adniki 1 tabletka 2 tabletki

Wyci?g z nasion koli
b?yszcz?cej (Cola nitida),

w tym:

kofeina

100 mg

 

10 mg

200 mg

 

20 mg

Wyci?g z owoców pieprzu
kaje?skiego (Capsicum
annuum)

30 mg 60 mg

Wyci?g z li?ci ostrokrzewu
paragwajskiego (Ilex
paraguariensis),

w tym:

kofeiny

25 mg

 

1 mg

50 mg

 

2 mg

Wyci?g ze skórek
owoców Garcinia
cambogia,

w tym:

kwasu
hydroksycytrynowego

15 mg

 

9 mg

30 mg

 

18 mg

Działanie Liporedium, tabletki, 60 szt.

Cola nitida wpływa na intensywne spalanie tłuszczu.

Pieprz kajeński wspomaga redukcję masy ciała.

Garcinia cambogia wpływa na zmniejszenie apetytu.

Dawkowanie Liporedium, tabletki, 60 szt.
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Dorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie.

Informacje dodatkowe Liporedium, tabletki, 60 szt.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 roku życia, kobiet ciężarnych i karmiących piersią, a także nadwrażliwych na
działanie kofeiny.
Nadmierne spożycie może mieć efekt przeczyszczający.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.
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