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Be Slim Aquaminum 30 tabletek COLFARM
 

Cena: 19,64 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Producent/
Dystrybutor

ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Sub. wypełniająca: celuloza; wyciąg z pokrzywy, wyciąg z zielonej herbaty, wyciąg z owoców winorośli, wyciąg z mniszka, wyciąg z
morszczynu, wyciąg z opuncji figowej, sub. glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; sub. wypełniająca: sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowiona; sub. przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, sub. glazurująca: dwutlenek
tytanu, sub. przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, sub. glazurująca: glikol polietylenowy, guma arabska, poliwinylopirolidon, kwasy
tłuszczowe. 1 tabletka zawiera: Wyciąg z ziela pokrzywy-150mg w przeliczeniu na suszone ziele pokrzywy -900mg  Wyciąg z liści
zielonej herbaty-100mg w przeliczeniu na suszoną zieloną herbatę-500mg zawierający 45% polifenoli-45mg Wyciąg z owoców winorośli
właściwej (DER 100:1)-80mg w przeliczeniu na suszone owoce winorośli-8000mg zawierający oligoproantycyjanidyny-75mg Wyciąg z
korzenia mniszka-80mg w przeliczeniu na suszony korzeń mniszka-320mg Wyciąg z liści morszczynu pęcherzykowatego-50mg w
przeliczeniu na suszone liście morszczynu-275mg zawierający: jod-50mcg Wciąg z owoców opuncji figowej-25mg w przeliczeniu na
suszone owoce opuncji-500mg  Wskazania Wspomaga procesy metaboliczne,  ułatwia kontrolę wagi ciała,  wspiera walkę z cellulitem.  
Działanie Suplement diety Be Slim AQUAMINUM zawiera ekstrakty z ziela pokrzywy, zielonej herbaty, owoców winorośli, mniszka,
morszczynu pęcherzykowatego oraz opuncji figowej ułatwiające wydalanie nadmiaru wody z organizmu. Dodatkowo składniki preparatu
korzystnie wpływają na zmniejszenie i utrzymanie prawidłowej masy ciała. Zwiększenie wydalania wody przez nerki wspomaga: wyciąg
z pokrzywy, zielonej herbaty i mniszka. Ochronę antyoksydacyjną DNA, białek i lipidów wspierają wyciągi z: winorośli właściwej, zielonej
herbaty i mniszka. Kontrolę masy ciała oraz wsparcie odchudzania ułatwia wyciąg z: winorośli, opuncji i morszczynu. Ponadto - wyciąg z
winorośli wspomaga organizm w walce z cellulitem. Wyciag z opuncji wspiera metabolizm tłuszczów, prawidłowy poziom glukozy oraz
wspomaga kontrolę apetytu. Wyciąg z ziela pokrzywy dodaje witalności i pozwala poczuć więcej energii.  Wyciąg z ziela pokrzywy
zwiększa wydalanie wody przez nerki oraz wspiera witalność organizmu i pozwala poczuć więcej energii.  Wyciąg z liści zielonej herbaty
wspomaga ochronę antyoksydacyjną DNA, białek i lipidów, zwiększa wydalanie wody przez nerki. Przyczynia się do osiągnięcia i
utrzymania prawidłowej masy ciała poprzez zwiększenie beta-oksydacji kwasów tłuszczowych prowadzące do redukcji tkanki
tłuszczowej. Wspiera metabolizm lipidów oraz kontrolę apetytu.  Wyciąg z owoców winorośli właściwej: wspomaga ochronę
antyoksydacyjną DNA, białek i lipidów. Wspiera odchudzanie i kontrolę masy ciała oraz ułatwia redukcję cellulitu.  Wyciąg z korzenia
mniszka zwiększa wydalanie wody przez nerki oraz przyczynia się do ochrony antyoksydacyjnej organizmu.  Wyciąg z owoców opuncji
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figowej wspiera metabolizm tłuszczu i kontrolę wagi. Ułatwia utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi oraz kontrolę apetytu.  
Wyciąg z liści morszczynu pęcherzykowatego zwiększa uczucie sytości po posiłku i ułatwia kontrolę apetytu oraz utrzymanie
prawidłowej wagi ciała. Wspomaga metabolizm energetyczny, a dzięki zawartości jodu wspiera prawidłową czynność tarczycy.  
Dawkowanie 1 tabletka 1 raz dziennie. Zaleca się zażywać w trakcie posiłku. Informacja Suplementy diety nie mogą być stosowane jako
substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia. 
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