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LIPOREDIUM 60 tabl.
 

Cena: 33,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Liporedium, 60 tabletek

Cola nitida wspiera intensywne spalanie tłuszczu. Pieprz kajeński przyczynia się do redukcji m asy ciała. Garcinia cambogia dzięki
zawartości kwasu hydroksyctrynowego (HCA) hamuje proces tworzenia tłuszczów i ich magazynowanie. Wyciąg z Gracinia cambogia
przyczynia się także do zmniejszania apetytu.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne zawarte w preparacie.

Zalecane spożycie

  Dorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie.

Składniki
Substancje wypełniające: sorbitole, celuloza, wyciąg z nasion koli błyszczącej, wyciąg z owoców pieprzu kajeńskiego, substancja
glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego, wyciąg ze skórek owoców Garcinia Cambogia,
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek
tytanu, substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza, wosk pszczeli biały, wosk carnauba.

1 tabletka zawiera:

  wyciąg z nasion koli błyszczącej (Cola nitida) 100mg w tym kofeiny 10mg, wyciąg z owoców pieprzu kajeńskiego (Capsicium annuum)
30mg, wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego 25mg w tym kofeiny 1mg, wyciąg ze skórek owoców Garcinia cambogia 15mg w tym
kwasu hydroksycytrynowego 9mg.

Ostrzeżenia
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  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na żaden składnik produktu.
  Produkt zawiera kofeinę.

Ważne wskazówki

  Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
  Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
  Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
  Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej i w suchym
miejscu.
  Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 roku życia.
  Kobiety w ciąży i karmiących piersią, a także nadwrażliwych na działanie kofeiny.

Zawartość netto
60 tabletek

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp.z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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