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Be Slim Fast 60 tabl.
 

Cena: 25,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu

Aby osiągnąć zadowalający efekt odchudzania, nie zawsze wystarczą tylko odpowiednia dieta oraz indywidualnie dopasowane
ćwiczenia. Czasami trzeba sięgnąć po dodatkowe wsparcie takie jak suplementy diety. Tabletki Be Slim Fast skutecznie pomagają nie
tylko ograniczyć apetyt, ale i kontrolować wagę ciała. Naturalne wyciągi z roślin korzystnie przyczyniają się do utraty zbędnych
kilogramów. Regularne stosowanie hamuje łaknienie, co znacznie ułatwia przyjmowanie zmniejszonej liczby kalorii.

Ten złożony preparat skierowany jest do osób dorosłych, które poszukują wsparcia w spalaniu tkanki tłuszczowej oraz redukcji masy.
Zdarza się, że podczas odchudzania pojawia się blokada ze strony organizmu – następuje zatrzymanie wagi ciała i efekt jest odwrotny
od zamierzonego. Dlatego skład Be Slim Fast został tak opracowany, aby nie doszło do takiej właśnie sytuacji. Oryginalna receptura
wykorzystuje najbardziej skuteczne składniki, specjalnie dobrane ekstrakty roślinne.

Skład

Jednym ze suplementów diety polecanych na odchudzanie jest preparat Be Slim Fast. To produkt w formie tabletek, które powstały na
bazie unikalnego połączenia ekstraktów roślinnych pochodzących z:

zielonej kawy,
gorzkiej pomarańczy,
zielonej herbaty,
pokrzywy,
pieprzu kajeńskiego,
kawy,
Citroxin – czyli wyciągu z grejpfruta, gorzkiej pomarańczy i guarany.
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Działanie Be Slim Fast

Preparat Be Slim Fast dedykowany jest osobom dorosłym, które zmagają się z nadwagą i szukają wsparcia w procesie utarty
nadprogramowych kilogramów. Produkt ten ma szerokie spektrum działania:

wspiera odchudzanie,
pomaga kontrolować masę ciała,
zwiększa metabolizm lipidów i węglowodanów,
ułatwia spalanie większej ilości spalanych kalorii,
wspomaga kontrolę apetytu,
wydalanie wody z moczem,
reguluje stężenia glukozy i cholesterolu we krwi,
stymuluje usuwanie wody z organizmu,
wspiera funkcjonowanie układu moczowego pęcherza,
wpływa korzystnie na kondycje jelit.

Jeśli, oprócz zdrowej diety oraz odpowiedniej dawki ruchu w kurację włączy się systematyczne przyjmowanie preparatu na odchudzanie,
to możliwa jest skuteczna redukcja tkanki tłuszczowej.
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