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COLFARM 2 Be Slim Forte 60 tabletek
 

Cena: 34,79 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 60 tabl.

Postać Tabletki

Producent/
Dystrybutor

ZAKŁ. FARM. COLFARM

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

2Be Slim FORTE to złożony dwufazowy produkt, którego składniki wspierają proces odchudzania. Dzień (Faza I): Osiągnięcie
prawidłowej wagi wspiera wyciąg z zielonej herbaty i morszczynu. Metabolizm wspomaga: wyciąg z guarany i witamina B6. L-karnityna
odgrywa kluczową rolę w procesach energetycznych. Komfort trawienia wspomagają: wyciąg z morszczynu, imbiru i berberysu. Noc
(Faza II): Metabolizm wspomagają: wyciąg z gorzkiej pomarańczy, karczocha, skrzypu i cynamonu oraz spirulina. Opuncja figowa
korzystnie wpływa na utrzymanie prawidłowej wagi. Trawienie, kontrolę wagi i prawidłowe wydalanie wody przez nerki wspiera wyciąg z
karczocha. Wyciąg z pokrzywy wpływa ożywiająco na ciało. Prawidłowy poziom glukozy we krwi wspiera: chrom, spirulina i wyciąg z
cynamonu.   Zalecane spożycie  1 tabletka (różowa) rano, 1 tabletka (niebieska) wieczorem   Składniki  Zawartość w 1 tabletce Wyciąg z
fasoli 200 mg Winian l-karnityny 100 mg Wyciąg z zielonej herbaty 150 mg Wyciąg z morszczynu w tym zawartość jodu 50 mg 50 µg
(33% ZDS*) Wyciąg z guarany 50 mg Wyciąg berberysu standaryzowany na zawartość chlorowodorku berberyny 98% 75mg 73,5mg
Wyciąg z kawy (95% kofeiny) 50 mg Witamina B6 1,4 mg (100% ZDS*) Wyciąg z korzenia imbiru 10 mg Kofeina 58,5 mg  PORCJA
WIECZORNA Składniki/ Zawartość w 1 tabletce Chrom 40 µg (100% ZDS*) Wyciąg z gorzkiej pomarańczy (6% p-synefryny) 100 mg
Wyciąg z karczocha 75 mg Wyciąg berberysu standaryzowany na zawartość chlorowodorku berberyny 98%  75mg 73,5mg Spirulina 200
mg Wyciąg ze skrzypu 50 mg Wyciąg z pokrzywy 50 mg Wyciąg z cynamonu 50 mg Wyciąg z opuncji figowej 100 mg 
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