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Slim Farm płyn doustny 500 ml
 

Cena: 86,04 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 500 ml

Postać płyn doustny

Producent/
Dystrybutor

INVENT FARM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład W maksymalnej dawce dziennej 30 ml- glicerynowo wodny wyciąg z ziół :  Śliwka kalifornijska - 360 mg  Morszczyn-300mg  
Znamiona kukurydzy- 240mg  Ziele skrzypu-240 mg  Owoc anyżu -180 mg  Kłącze perzu-180 mg  Owoc bzu czarnego 180 mg  
Kwiatostan rumianku 180 mg  Korzeń mniszka 150 mg  Ziele Karczocha 150 mg  Owoc kopru włoskiego- 150 mg  Nasiona soi -150 mg  
Korzeń cykorii podróżnik - 120 mg  Ziele krwawnika - 120 mg  Liść zielonej herbaty - 90 mg  Owocnia fasoli -90 mg  Guarana - 79,50 mg  l-
Karnityna -60 mg  Substancje pomocnicze: sorbinian potasu,benzoesan sodu-(substancje konserwujące).  Wskazania Slim Farm został
skomponowany na bazie najwyższej jakości naturalnych składników z myślą o osobach, które chcą efektywnie się odchudzać i
oczyszczać organizm oraz cieszyć się szczupłą sylwetką i dobrym samopoczuciem, również po zakończeniu kuracji. Skład został
opracowany z zastosowaniem zasady synergizmu, czyli wzajemnego wzmacniania pomiędzy poszczególnymi składnikami. Dzięki temu
efekt zażywania Slim Farm jest znacznie wyższy, niż przy stosowaniu poszczególnych składników oddzielnie.  Działanie Suplement
diety: stymuluje spalanie tkanki tłuszczowej,  usuwa nadmiar płynów zalegających w tkankach zmniejszając obrzęki,  eliminuje
nagromadzone w organizmie toksyny,  stymuluje pracę wątroby i pęcherzyka żółciowego,  zmniejsza wzdęcia, uczucie ciężkości i
zalegania niestrawionego pokarmu,  reguluje przemianę materii i procesy trawienne,  zwiększa wydalanie moczu,  odkwasza i odtruwa
organizm,  zmniejsza uczucie łaknienia,  widocznie modeluje sylwetkę ( efekt „płaskiego brzucha”). Dawkowanie Przez pierwszych 10 dni
kuracji preparat należy rozcieńczać 30ml w 1l wody i wypić w ciągu dnia. W trakcie kolejnych dni stosować 10ml produktu
rozpuszczonych w 1l wody i wypić w ciągu dnia. 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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