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Be Slim zielona kawa 30tabl.
 

Cena: 24,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Be Slim Zielona kawa, 30 tabletek

Suplement diety Be Slim Zielona Kawa to złożony preparat, który zawiera połączenie wyciągów z: zielonej kawy, nasion fasoli, zielonej
herbaty, gorzkiej pomarańczy, opuncji figowej oraz witamin B6, B12 i chromu.

Wyciąg z zielonej kawy zawarty w suplemencie zawiera 50% kwasu chlorogenowego. Wyciąg z zielonej herbaty sprzyja osiągnięciu
prawidłowej wagi ciała. Wyciąg z owoców opuncji figowej wspiera kontrolę wagi i wspomaga odchudzanie. Witaminy B6 i B12 wspierają
przebieg procesów metabolicznych i korzystnie wpływają na zmniejszenie uczucia znużenia i zmęczenia.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

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

Składniki: wyciąg z zielonej kawy, celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca), wyciąg z nasion fasoli (wyciąg z nasion fasoli,
skrobia kukurydziana), wyciąg z liści zielonej herbaty, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, wyciąg z owoców opuncji figowej (wyciąg
z owoców opuncji figowej, skrobia kukurydziana), hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca), sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowiona (substancja wypełniająca), dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych
(substancje przeciwzbrylające), dwutlenek tytanu, sorbitol, chlorofilina (monooleinian polioksyetylenosorbitolu, kompleksy miedziowe
chlorofilin, glikol l,2-propylenowy, wodorotlenek potasu) barwniki, krzemian glinowo-potasowy, glikol polietylenowy (substancje
glazurujące), cyjanokobalamina (witamina B12), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), poliwinylopirolidon, guma arabska
(substancje glazurujące), chlorek chromu (chrom), kwasy tłuszczowe (substancja glazurująca).

1 tabletka zawiera: wyciąg z zielonej kawy 600mg (w przeliczeniu na suszona zielona kawę 6000mg; w tym zawartość kwasu
chlorogenowego 300mg), wyciąg z nasion fasoli 50mg (w przeliczeniu na suszona fasolę 200mg), wyciag z liści zielonej herbaty 50mg
(w przeliczeniu na suszona zieloną herbatę 250mg), wyciag z owoców gorzkiej pomarańczy 50mg (w przeliczeniu na suszone owoce
gorzkiej pomarańczy 250mg; w tym zawartość senyfryny 6% 3mg), wyciąg z owoców opuncji figowej 50mg (w przeliczeniu na suszoną
opuncję 1000mg), chrom 40mcg (100%)*, witamina B12 2,5mcg (1005)*, witamina B6 1,4mg (100%)*.
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*RWS - Referencyjna wartość spożycia.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.
Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Producent:
Zakłądy farmaceutyczne Colfarm S.A.,
ul. Wojska Polskiego 3,
39-300 Mielec.
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