Slim’SS

Количество в опаковка: 60 таб.
Slim'SS | 67,20 лв.

essens home pharmacy

essens
home
pharmacy

Slim’SS - хранителна добавка
Slim‘SS съдържа стандартизирани билкови екстракти в подходящо съотношениекатехини от зелен чай (Camellia sinensis folia неферментирала), екстракт от зелен
чай и екстракт от черен пипер:
• Съдържащите се в зеления чай катехини допринасят за регулиране на
телесното тегло чрез липидния метаболизъм (изгарянето на мазнините)
• Листата от зелен чай допринасят за отделянето на излишната вода от
организма
• Черният пипер допринася за нормалното храносмилане и контролиране
на теглото
Съставки: Листа от зелен чай (Camellia sinensis extract) , плод от черен пипер (Piper
nigrum extract)пълнител (микрокристална целулоза, ябълкoви фибри), емулгатор
(естери на захароза), пълнители (царевично нишесте), противослепващо вещество
(магнезиеви соли на мастни киселини), стабилизатор (хидроксипропил метилцелулоза, поливинилпиролидон), покривно вещество ( талк ), оцветител (куркумин).
Препоръчителна доза: 1 таблетка два пъти на ден 30 мин. преди хранене преди
обяд и 1 преди вечеря. Ефектите са по-бързи ако промените хранителните навици
и започнете да тренирате някакъв спорт.
Съхранение: Да се съхранява на сухо място при температура до 30 ° C. Съхранявайте на недостъпно за деца място.
Внимание: Да не се превишава препоръчваната дневна доза. Хранителна добавка не е заместител на разнообразното хранене. Не се препоръчва за деца под
3-годишна възраст. Съдържа кофеин - той не е подходящ за деца и бременни
жени (съдържание на кофеин 7 мг в две таблетки за ежедневно потребление).

Slim‘SS vit
Препоръчваме да се включат с редовната употреба на Slim‘SS от втория месец
и допълнителни мастноразтворими витамини A, D, E, K. Продукта Slim’SS vit
не трябва да се комбинира с други мултивитаминни добавки. Ние предлагаме
Slim‘SS vit като допълнителен комплекс от витамини A, D, E, K комбинирани в една
таблетка.
Дозировка: 1 таблетка дневно сутрин
Количество в опаковката: 30 таблетки
Slim‘SS vit | 8 лв.
При закупуването на двумесечна доза Slim‘SS, вие ще получите една опаковка
Slim‘SS vit БЕЗПЛАТНО .
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