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2Be Slim Forte, odchudzanie dzień i noc, 60 tabletek
 

Cena: 22,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁADY FARM. COLFARM

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

2Be Slim Forte, odchudzanie dzień i noc, 60 tabletek
suplement diety

2Be Slim FORTE to złożony dwufazowy produkt, którego składniki wspierają proces odchudzania.

Dzień (Faza I): Osiągnięcie prawidłowej wagi wspiera wyciąg z zielonej herbaty i morszczynu.

Metabolizm wspomaga: wyciąg z guarany i witamina B6. L-karnityna odgrywa kluczową rolę w procesach energetycznych. Komfort
trawienia wspomagają: wyciąg z morszczynu, imbiru i berberysu.

Noc (Faza II): Metabolizm wspomagają: wyciąg z gorzkiej pomarańczy, karczocha, skrzypu i cynamonu oraz spirulina.

Opuncja figowa korzystnie wpływa na utrzymanie prawidłowej wagi. Trawienie, kontrolę wagi i prawidłowe wydalanie wody przez nerki
wspiera wyciąg z karczocha. Wyciąg z pokrzywy wpływa ożywiająco na ciało. Prawidłowy poziom glukozy we krwi wspiera: chrom,
spirulina i wyciąg z cynamonu.

Zalecane spożycie

1 tabletka (różowa) rano, 1 tabletka (niebieska) wieczorem

Składniki Zawartość w 1 tabletce

Wyciąg z fasoli 200 mg

Winian l-karnityny 100 mg

Wyciąg z zielonej herbaty 150 mg

Wyciąg z morszczynu 50 mg
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w tym zawartość jodu 50 µg (33% ZDS*)

Wyciąg z guarany 50 mg

Wyciąg berberysu 75mg

standaryzowany na zawartość

chlorowodorku berberyny 98% 73,5mg

Wyciąg z kawy (95% kofeiny) 50 mg

Witamina B6 1,4 mg (100% ZDS*)

Wyciąg z korzenia imbiru 10 mg

Kofeina 58,5 mg

PORCJA WIECZORNA

Składniki Zawartość w 1 tabletce

Chrom 40 µg (100% ZDS*)

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

Wyciąg z karczocha 75 mg

Wyciąg berberysu 75mg

standaryzowany na zawartość

chlorowodorku berberyny 98% 73,5mg

Spirulina 200 mg

Wyciąg ze skrzypu 50 mg

Wyciąg z pokrzywy 50 mg

Wyciąg z cynamonu 50 mg

Wyciąg z opuncji figowej 100 mg

Tabletka na dzień (różowa): Składniki: substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z fasoli, wyciąg z zielonej herbaty, winian l-karnityny,
wyciąg z berberysu, wyciąg z morszczynu, wyciąg z guarany, wyciąg z kawy, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza,
substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, wyciąg z imbiru, substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja
wypełniająca: sorbitole, substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe, substancje glazurujące: glikol polietylenowy,
poliwinylopirolidon, guma arabska; chlorowodorek pirydok- syny, barwnik: karmin.

Tabletka na noc (niebieska): Składniki: substancja wypełniająca: celuloza; spirulina, wyciąg z gorzkiej pomarańczy, wyciąg z opuncji
figowej, wyciąg z berberysu, wyciąg z karczocha, wyciąg ze skrzypu, wyciąg z pokrzywy, wyciąg z cynamonu, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczo- wych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek
krzemu, substancja wypełniająca: sorbi- tole, substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe, substancje glazurujące: glikol
polietylenowy, poliwinylopiroli- don, guma arabska, barwnik: błękit patentowy V; chlorek chromu, barwnik: karmin.

Ważne informacje:
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Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Zdrowy styl życia, w tym zróżnicowany sposób żywienia, stanowi podstawę zachowa- nia dobrego stanu zdrowia.
Zawiera kofeinę (58,5 mg kofeiny w porcji dziennej). Nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży, nie spożywać z innymi
produktami będącymi źró- dłem kofeiny lub innych składników o podobnym działaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent:
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
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