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Linea Detox tabl. 60 tabl.
 

Cena: 47,66 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent/
Dystrybutor

AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca), L-winian l-karnityny, wyciąg suchy z zielonej herbaty, chlorella, wyciąg z
liscia pokrzywy, hydroksypropylometyloceluloza (substancja do stosowania na powierzchnię), stearynian magenzu (substancja do
stosowania na powierzchnię), dwutlenek tytanu (barwnik), dwutlenek krzemu (substancja wypełniająca), hydroksypropyloceluloza
(substancja do stosowania na powierzchnię), chlorek chromu, żółcień chinolinowa (barwnik), zieleń S9 barwnik), wosk biały (substancja
do stosowania na powierzchnię), wosk Carnauba (substancja do stosowania na powierzchnię). Żółcień chinolinowa: może mieć
szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 2 tabletki L-karnityna 200mg Wyciąg z zielonej herbaty 200mg Chrom 90µg
Chlorella 100mg Wyciąg z pokrzywy 90mg  Działanie Składniki suplementu diety Linea detox: * pomagają w oczyszczeniu organizmu z
toksyn, * wspomaga procesy usuwania wolnych rodników i szkodliwych produktów przemiany materii, * zmniejszają łaknienie, *
sprzyjają redukcji tkanki tłuszczowej, * pobudzają procesy przemiany materii. Chlorella- to słodkowodna alga, która dzięki unikalnej
budowie komórkowej wspomaga procesy usuwania szkodliwych produktów przemiany materii, metali ciężkich i innych toksyn z
organizmu. Chlorella wpływa na funkcje wątroby i nerek, dzięki czemu wspomaga detoksykację organizmu. Wyciąg z liści pokrzywy-
uważany jest za środek "czyszczący krew". Dzięki obecności flawonoidów pomaga pozbyć się z organizmu szkodliwych produktów
przemiany materii. Dzięki swoim właściwościom pokrzywa wpływa na lepsze dotlenienie organizmu. Wyciąg z zielonej herbaty- pobudza
spalanie tłuszczu oraz zwiększa wydatkowanie energii. Dzięki właściwościom antyoksydacyjnym ogranicza działanie wolnych rodników i
ich niekorzystny wpływ na komórki całego organizmu. Związki w niej zawarte wpływają na prawidłowe funkcjonowanie wątroby i nerek
dzięki czemu efektywniejsza jest eliminacja toksyn z organizmu. L-karnityna jest naturalnym aminokwasem, odgrywającym ważną rolę
w przemianie materii, uczestniczy w zamianie tłuszczu w energię przy jednoczesnym uprawianiu sportu. Zmniejsza zapotrzebowanie na
węglowodany, pomaga utrzymać wagę na prawidłowym poziomie. Chrom- aktywuje wiele enzymów biorących udział w regulacji
przemian cukrów i tłuszczów w organizmie. Przyczynia się do redukcji tkanki tłuszczowej. Po podaniu chromu zmniejsza się łaknienie,
co jest spowodowane regulacją poziomu glukozy.  Dawkowanie Dorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie. Preparat zaleca się zażywać podczas
posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennego spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety.  Przeciwwskazania Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią
powinny skonsultować możliwości stosowania preparatu z lekarzem. Nie stosować u dzieci.  Informacja Suplementy diety nie mogą być
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stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu
dnia.  
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