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BE SLIM Fast 60 tabl.
 

Cena: 30,25 PLN

Opis produktu
 

Be Slim Fast Colfarm - suplement diety wspierający spalanie tkanki tłuszczowej oraz redukcję masy ciała

Zawiera unikalne połączenie ekstraktów roślinnych z zielonej kawy, gorzkiej pomarańczy, zielonej herbaty, pokrzywy, pieprzu kajeńskiego
i kawy oraz Citroxin™ (połączenie wyciągów z grejpfruta, gorzkiej pomarańczy i guarany).

Odchudzanie oraz kontrolę wagi wspiera: zielona herbata, gorzka pomarańcza, kapsaicyna i guarana. Metabolizm lipidów i
węglowodanów wspomaga: kapsaicyna, gorzka pomarańcza i zielona herbata; kapsaicyna wspomaga spalanie kalorii. Zielona herbata
ułatwia kontrolę apetytu oraz utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy. Wyciąg z pokrzywy wspiera wydalanie wody przez nerki;
wspiera funkcjonowanie układu moczowego i pęcherza. Zawarty w preparacie wyciąg z zielonej kawy zawiera 50% kwasu
chlorogenowego.

Skład:
Substancja wypełniająca: celuloza; wyciąg z pokrzywy, wyciąg z liści zielonej herbaty, wyciąg z kawy, Citroxin (wyciąg z owoców gorzkiej
pomarańczy, wyciąg z grejpfruta, wyciąg z guarany), wyciąg z pieprzu kajeńskiego, substancja wypełniająca: sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowiona, substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych;
wyciąg z zielonej kawy, barwnik: dwutlenek tytanu; trójglicerydy kaprylowo-kaprynowe z oleju palmowego, substancja glazurująca:
sorbitole, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, sub. glazurujące: krzemian glinowo-potasowy, glikol polietylenowy,
poliwinylopirolidon, guma arabska.

1 tabletka zawiera:
CITROXIN - 75 mg
w tym:
wyciąg z gorzkiej pomarańczy, w tym 6% synefryny - 35 mg
wyciąg z grejpfruta, w tym 45% flawonoidów - 25 mg
wyciąg z guarany, w tym 22% kofeiny - 15 mg
w przeliczeniu na suszoną guaranę - 135 mg
Wyciąg z zielonej kawy, w tym 50% kwasu chlorogenowego - 15 mg
w przeliczeniu na zieloną kawę - 150 mg
Wyciąg z liści zielonej herbaty, w tym 45% polifenoli - 175 mg
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w przeliczeniu na suszone liście zielonej herbaty - 875 mg
Wyciąg z kawy (95% COFFEINA, 125 mg) - 132 mg
Wyciąg z pieprzu kajeńskiego, w tym 8% kapsaicyny - 40 mg
Wyciąg z ziela pokrzywy - 228 mg
w przeliczeniu na suszone ziele pokrzywy - 1368 mg

Dawkowanie:
1 tabletka dziennie.

Ostrzeżenia:
Ze względu na zawartość kofeiny nie stosować u dzieci, i kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.
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