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Be Slim Aquaminum 30 tabl.
 

Cena: 15,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Be Slim Aquaminum, 30 tabletek

Zjawisko nadmiernego gromadzenia się wody w organizmie może pojawiać się na skutek różnych zmian fizjologicznych bądź
hormonalnych zachodzących w organizmie, a także w wyniku nieprawidłowej diety, czy braku aktywności fizycznej.

Preparat Be Slim Aquaminum zawiera ekstrakty z ziela pokrzywy, zielonej herbaty, owoców winorośli, mniszka, morszczynu
pęcherzykowatego oraz opuncji figowej ułatwiające wydalanie nadmiaru wody z organizmu. Zwiększenie wydalania wody przez nerki
wspomaga: wyciąg z pokrzywy, zielonej herbaty i mniszka. Ochronę antyoksydacyjną DNA, białek i lipidów wspierają wyciągi z: winorośli
właściwej, zielonej herbaty i mniszka. Kontrolę masy ciała oraz wsparcie odchudzania ułatwia wyciąg z: winorośli, opuncji i morszczynu.
Ponadto - wyciąg z winorośli wspomaga organizm w walce z cellulitem. Wyciąg z opuncji wspiera metabolizm tłuszczów, prawidłowy
poziom glukozy oraz wspomaga kontrolę apetytu. Wyciąg z ziela pokrzywy dodaje witalności i pozwala poczuć więcej energii.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 tabletka 1 raz dziennie. Zaleca się spożywać w trakcie posiłku.

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza; wyciąg z pokrzywy, wyciąg z zielonej herbaty, wyciąg z owoców winorośli, wyciąg z
mniszka, wyciąg z morszczynu, wyciąg z opuncji figowej, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja
wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
substancja glazurująca: dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: glikol
polietylenowy, guma arabska, poliwinylopirolidon, kwasy tłuszczowe.

1 tabletka zawiera: wyciąg z ziela pokrzywy 150mg (w przeliczeniu na suszone ziele pokrzywy 900mg), wyciąg z liści zielonej herbaty
100mg (w przeliczeniu na suszoną zieloną herbatę 500mg, zawierający 45% polifenoli 45mg), wyciąg z owoców winorośli właściwej
(DER 100:1) 80mg (w przeliczeniu na suszone owoce winorośli 8000mg, zawierający oligoproantycyjanidyny 76mg), wyciąg z korzenia
mniszka 80mg (w przeliczeniu na suszony korzeń mniszka 320mg), wyciąg z liści morszczynu pęcherzykowatego 50mg (w przeliczeniu
na suszone liście morszczynu 275mg, zawierający: jod 50mcg), wyciąg z owoców opuncji figowej 25mg (w przeliczeniu na suszone
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owoce opuncji 500mg).

Przeciwwskazania: nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Ważne wskazówki:
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zdrowy styl życia, w tym zróżnicowany sposób żywienia i aktywność fizyczna stanowią podstawę zachowania dobrego stanu zdrowia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

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