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Slimperfect 60 tabl.
 

Cena: 36,60 pln

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Slimperfect 60 tabletek

Preparat wskazany dla osób odchudzających się oraz dla osób dbających o włosy, skórę i paznokcie.

  Proszek z owoców opuncji figowej wspiera utrzymanie prawidłowej wagi, otrzymanie prawidłowego poziomu glukozy praz kontrolę
apetytu. Dodatkowo wspomaga prawidłowy metabolizm tłuszczów oraz redukcję masy ciała.
  Wyciąg z liści Gymnema Sylvestre wspomaga utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Pomaga kontrolować prawidłową
masę ciała oraz zmniejszać apetyt.
  Wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy wspiera prawidłowy metabolizm tłuszczów i węglowodanów oraz kontrolę prawidłowej masy
ciała.
  Chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
  Wyciąg z alg brunatnych wspomaga utrzymanie zdrowej skóry oraz wspiera utrzymanie prawidłowego nawilżenia skóry. Ponadto
wspiera utrzymanie prawidłowej struktury i jędrności skóry.
  Wyciąg z nasion winogron wspiera utrzymaniu zdrowej skóry oraz ochronę komórek przed wolnymi rodnikami.
  Wyciąg z ziela lucerny siewnej wspomaga utrzymanie zdrowia oraz prawidłowego wyglądu zarówno struktury włosów jak i paznokci.
Wspomaga utrzymanie witalności włosów.
  Biotyna pomaga zachować zdrowe włosy i skórę, pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.
  Ekstrakt z ziela skrzypu polnego wspiera prawidłową kondycję włosów, skóry i paznokci.

Składniki:

substancja wypełniająca: celuloza, ekstrakt z ziela skrzypu, proszek z owocu opuncji figowej, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z liści Gymnema Sylvestre, wyciąg z gorzkiej pomarańczy, wyciąg z lucerny siewnej, substancja
wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, hydrolizat białek kolagenowych, substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kwas hialuronowy, kompleks wyciągu z alg
brunatnych i wyciągu z pestek winogron, koenzym Q10, barwnik: dwutlenek tytanu, D-biotyna, substancje glazurujące:
hydroksypropyloceluloza, talk oraz kwasy tłuszczowe, chlorek chromu, substancje glazurujące: wosk pszczeli biały oraz wosk camauba

Zalecana dawka:

Dorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie
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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.
Suplement diety należy przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych
opakowaniach. Należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent:
Aflofarm
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