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Asystor Slim 60 tabletek
 

Cena: 38,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Asystor Slim 30 + 30 tabletek

Suplement diety Asystor Slim wspomaga odchudzanie. Żółta tabletka na dzień zawiera składniki, które wspomagają spalanie tłuszczu i
zapobiegają jego odkładaniu. Niebieska tabletka na noc hamuje apetyt, przyspiesza przemianę materii i nie pozwala na gromadzenie się
tłuszczu w organizmie.
Skład

Tabletka na rano (żółta): Celuloza (substancja wypełniająca), wyciąg z zielonej herbaty, wyciąg z gorzkiej pomarańczy, ocet jabłkowy,
kompleks wyciągu z alg brunatnych oraz wyciągu z pestek winogron, L-winian L-karnityny, kofeina, hydroksypropylometyloceluloza
(substancja glazurująca), sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana (substancja wypełniająca), dwutlenek krzemu (substancja
przeciwzbrylająca), sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja glazurująca), dwutlenek tytanu (barwnik),
hydroksypropyloceluloza (substancja glazurująca), chlorowodorek pirydoksyny, talk, olej roślinny, żółcień chinolinowa (barwnik), żółcień
pomarańczowa FCF (barwnik), wosk pszczeli i wosk Carnauba (substancje glazurujące).

Tabletka na wieczór (niebieska): Celuloza (substancja wypełniająca), wyciąg z Garcinia cambogia, proszek z owocu opuncji figowej,
spirulina, glukonian cynku, wyciąg z liści mate, hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca), sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana (substancja wypełniająca), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca), sole magnezowe
kwasów tłuszczowych (substancja glazurująca), dwutlenek tytanu (barwnik), hydroksypropyloceluloza (substancja glazurująca), chlorek
chromu, indygotyna (barwnik), czerń PN (barwnik), wosk pszczeli i wosk Carnauba (substancje glazurujące).

Produkt zawiera dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10mg/kg.
Właściwości

System odchudzania dwufazowego na rano i wieczór:

właściwe składniki są dostarczane dokładnie wtedy, gdy są potrzebne.

owoce opuncji figowej znajdujące się w preparacie redukują apetyt oraz wspierają w walce z wieczornym podjadaniem.
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Składniki tabletki FAZY I (na rano):

wspomagają przemianę węglowodanów i spalanie tłuszczów oraz zapobiegają ich wchłanianiu.

Składniki tabletki FAZY II (na wieczór):

ograniczają apetyt.

wspomagają metabolizm.

zapobiegają gromadzeniu się tłuszczu.

Kompleks wyciągu z alg brunatnych Ascophyllum nodosum oraz wyciągu z pestek winogron Vitis vinifera - brunatna makroalga
atlantycka Ascophyllum nodosum, przyczynia się do zmniejszenia wchłaniania tłuszczów i eliminacji ich zapasów, co w konsekwencji
działa korzystnie w nadwadze.

Wyciąg z pestek winogron (Vitis vinifera L.) pomaga kontrolować wagę ciała i sprzyja redukcji cellulitu.

Wyciąg z gorzkiej pomarańczy wspomaga metabolizm lipidów i węglowodanów.

Wyciąg z zielonej herbaty przyczynia się do spalania tłuszczów oraz pobudza metabolizm.

Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz prawidłowego metabolizmu białka i
glikogenu.

Owoc opuncji figowej zmniejsza apetyt, pomaga kontrolować poziom glukozy we krwi i przyczynia się do metabolizmu tłuszczów, dzięki
czemu pomaga kontrolować wagę i wspiera odchudzanie.

Mate pochodząca z liści ostrokrzewu paragwajskiego (Ilex paraguariensis) przyczynia się do rozkładu lipidów i pomaga w utrzymaniu
prawidłowej masy ciała.

Spirulina korzystnie wpływa na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru.

Wyciąg z Garcinia cambogia dzięki zawartości kwasu hydroksycytrynowego (HCA) hamuje proces tworzenia tłuszczów i ich
magazynowanie. Wyciąg z Garcinia cambogia przyczynia się także do zmniejszenia apetytu.

Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów oraz kwasów tłuszczowych.

Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz pomaga w utrzymaniu
prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

* Dzięki wzmocnionemu składowi - dodanie opuncji figowej jako dodatkowego składnika zmniejszającego apetyt.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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