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2Be Slim 60 tabletek COLFARM
 

Cena: 29,71 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 60 tabletek

Postać Tabletki

Producent/
Dystrybutor

ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

2BE SLIM to dwufazowy suplement diety, wspierający proces ochudzania tabletki do stosowania w dzień – są pomocne podczas
uzyskania odpowiedniej masy ciała, redukują wchłanianie tłuszczów oraz pomagają w procesie trawienia tabletki do stosowania w nocy
– hamują apetyt, są pomocne w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi oraz przyspieszają metabolizm W tabletce na
dzień znajduje się wyciąg z morszczynu, fasoli, zielonej herbaty, guarany oraz wyciąg z korzenia imbiru – ekstrakty te zmniejszają ilość
tkanki tłuszczowej, regulują poziom cholesterolu i glukozy, zwiększają uczucie sytości oraz wspierają układ pokarmowy l-karnityna -
odgrywa ważną rolę procesie przemiany energii kofeina - pobudza witamina B6 – bierze udział w przemianie białek i glikogenu W
tabletce na noc znajduje się wyciąg z karczocha, skrzypu, gorzkiej pomarańczy, pokrzywy, cynamonu oraz wyciąg z opuncji figowej –
ekstrakty te wspomagają układ trawienny i pracę wątroby, zmniejszają zmęczenie fizyczne i psychiczne, sprzyjają utrzymaniu
odpowiedniej wagi chrom – działa pomocnie w odchudzaniu spirulina – zmniejsza uczucie głodu, działa wspomagająco w utrzymaniu
prawidłowego poziomu glukozy we krwi Wskazania Wsparcie procesu odchudzania. Działanie Suplement diety 2 Be SLIM to złożony
dwufazowy produkt, który wspiera proces odchudzania. W ciągu dnia wspomaga uzyskanie prawidłowej wagi ciała i wspiera procesy
trawienne. Wieczorem dostarcza składników aktywnych przyspieszających metabolizm w ciągu nocy oraz pomaga utrzymać
prawidłowy poziom glukozy we krwi. Tabletka na dzień zawiera: wyciąg z fasoli, zielonej herbaty, morszczynu, guarany i korzenia imbiru
oraz l-karnitynę, kofeinę i witaminę B6. Tabletka na noc zawiera: wyciąg z gorzkiej pomarańczy, karczocha, skrzypu, pokrzywy, cynamonu
i opuncji figowej oraz chrom i spirulinę. Zalecana do spożycia dzienna porcja Zaleca się stosowanie 1 tabletki różowej rano i 1 tabletki
niebieskiej wieczorem (w czasie jedzenia).  Przyjmować preparat doustnie. Zaleca się zażywać w trakcie posiłku. Skład Porcja poranna,
zawartość w 1 tabletce Wyciąg z fasoli - 200 mg Winian l-karnityny - 100 mg Wyciąg z zielonej herbaty - 150 mg Wyciąg z morszczynu -
50 mg w tym zawartość jodu - 50 µg (33% ZDS*) Wyciąg z guarany - 50 mg Wyciąg z kawy (95% kofeiny) - 50 mg Witamina B - 1,4 mg
(100% ZDS*) Korzeń imbiru ** - 10 mg Porcja wieczorna, zawartość w 1 tabletce Chrom - 40 µg (100% ZDS*) Wyciąg z gorzkiej
pomarańczy (6% p-synefryny) - 100 mg Wyciąg z karczocha - 75 mg Spirulina - 200 mg Wyciąg ze skrzypu - 50 mg Wyciąg z pokrzywy -
50 mg Wyciąg z cynamonu - 50 mg Wyciąg z opuncji figowej - 100 mg * ZDS – Zalecane Dzienne Spożycie ** W postaci wyciągu 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekazdrowie-24.pl
https://www.aptekazdrowie-24.pl/odchudzanie/2be-slim-60-tabletek-colfarm.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

