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Slimperfect, tabletki, 60 szt.
 

Cena: 41,19 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Aflofarm

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Algi, Chrom

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Slimperfect, tabletki, 60 szt.

Slimperfect to suplement diety łączący naturalne ekstrakty roślinne, biotynę, koenzym Q10, kwas hialuronowy i hydrolizat białek
kolagenowych. Zawarta w preparacie opuncja figowa (Opuntia ficus-indica) wspomaga odchudzanie i zmniejsza apatyt. Pomaga
kontrolować poziom glukozy oraz wspomaga prawidłowy metabolizm tłuszczów.

Skład Slimperfect, tabletki, 60 szt.

Substancja wype?niaj?ca: celuloza, ekstrakt z ziela skrzypu, proszek z owocu opuncji

figowej, substancja glazuruj?ca: hydroksypropylometyloceluloza, wyci?g z li?ci

Gymnema Sylvestre, wyci?g z gorzkiej pomara?czy, wyci?g z lucerny siewnej,

substancja wype?niaj?ca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, hydrolizat

bia?ek kolagenowych, substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu, substancja

glazuruj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych, kwas hialuronowy, kompleks
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wyci?gu z alg brunatnych Ascophyllum nodosum i wyci?gu z pestek winogron Vitis

vinifera, koenzym Q10, barwnik: dwutlenek tytanu, D-biotyna, substancje glazuruj?ce:

hydroksypropyloceluloza, talk oraz kwasy t?uszczowe, chlorek chromu, substancje

glazuruj?ce: wosk pszczeli bia?y oraz wosk carnauba.

Sk?adniki 2 tabletki % RWS*

Proszek z owoców opuncji
figowej

100 mg ---

Wyci?g z li?ci Gymnema

Sylvestre

w tym:

kwas gymnemowy

50 mg

 

12,5 mg

---

 

---

Wyci?g z owoców gorzkiej

pomara?czy

w tym:

p-synefryna

50 mg

 

3 mg

---

 

---

Chrom 40 µg 100%

Kompleks wyci?gu z alg

brunatnych i pestek

winogron

w tym:

wyci?g z alg brunatnych

10 mg

 

5,5 mg

4,5 mg

---

 

---

---
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wyci?g z pestek winogron

Wyci?g z ziela lucerny
siewnej

50 µg ---

Biotyna 50 µg 100%

Ekstrakt z ziela skrzypu
polnego

150 mg ---

Hydrolizat bia?ek
kolagenowych

20 mg ---

Koenzym Q10 10 mg ---

Kwas hialuronowy 10 mg ---

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

Działanie Slimperfect, tabletki, 60 szt.

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

Wyciąg z Gymnema Sylvestre wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi, dodatkowo wspomaga kontrolować
prawidłową masę ciała oraz zmniejsza apetyt.

Wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy wspomaga prawidłowy metabolizm tłuszczów i węglowodanów oraz wspomaga kontrolę
prawidłowej masy ciała.

Chrom wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Biotyna wspomaga zachować zdrowe włosy i skórę oraz wspomaga utrzymani prawidłowy stan błon śluzowych.

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

Wyciąg z nasion winogron wspomaga utrzymać zdrową skórę oraz wspiera ochronę komórek przed wolnymi rodnikami.

Wyciąg z ziela lucerny siewnej wspomaga utrzymanie zdrowia oraz wspiera prawidłowy wygląd zarówno struktury włosów jak i
paznokci, wspiera utrzymanie witalności włosów.

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

Dawkowanie Slimperfect, tabletki, 60 szt.

Dorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie.

Informacje dodatkowe Slimperfect, tabletki, 60 szt.

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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