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2BE SLIM *60 tabl. Colfarm
 

Cena: 19,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁ. FARM. COLFARM

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład:  Porcja poranna:
1 tabl. zawiera

Wyciąg z fasoli - 200mg

Winian l-karnityny - 100mg

Wyciąg z zielonej herbaty - 150mg

Wyciąg z morszczynu - 50mg (w tym zawartość jodu 50 µg

Wyciąg z guarany - 50mg

Wyciąg z kawy (95% kofeiny) - 50mg

Witamina B - 1,4mg

Korzeń imbiru - 10mg

Kofeina - 58,5mg

Porcja wieczorna:
1 tabl. zawiera

Chrom - 40µg

Wyciąg z gorzkiej pomarańczy (6% p-synefryny) - 100mg
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Wyciąg z karczocha - 75mg

Spirulina - 200mg

Wyciąg ze skrzypu - 50mg

Wyciąg z pokrzywy - 50mg

Wyciąg z cynamonu - 50mg

Wyciąg z opuncji figowej - 100mg
Opis produktu:  W dzień: wspomaga uzyskanie prawidłowej masy ciała, zmniejsza wchłanianie tłuszczów, wspiera procesy trawienia
W nocy: zmniejsza apetyt, przyspiesza metabolizm, pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi
Suplement diety 2 Be SLIM to złożony dwufazowy produkt, który wspiera proces odchudzania. W ciągu dnia osiągnięcie prawidłowej
wagi wspiera wyciąg z zielonej herbaty i morszczynu. Metabolizm wspomaga: wyciąg z guarany i witaminy B6. L-karnityna odgrywa
kluczową rolę w procesach energetycznych. Komfort trawienia wspomagają: wyciąg z morszczynu i imbiru. W ciągu nocy metabolizm
wspomagają: wyciąg z gorzkiej pomarańczy, karczocha, skrzypu i cynamonu oraz spirulina. Opuncja figowa korzystnie wpływa na
odchudzanie. Trawienie, kontrolę wagi i zwiększenie wydalania wody przez nerki wspiera wyciąg z karczocha. Wyciąg z pokrzywy
wpływa ożywiająco na ciało. Natomiast prawidłowy poziom glukozy we krwi wspiera: chrom, spirulina i wyciąg z cynamonu.
Sposób użycia:  1 tabletka (różowa) rano, 1 tabletka (niebieska) wieczorem
Status:  suplement diety

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

