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Młody jęczmień forte slim x 60 tabl
 

Cena: 26,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent AVETPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Wyciąg z młodego jęczmienia (Hordeum vulgare) DER 25:1, substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna , wyciąg z owoców
gorzkiej pomarańczy standaryzowany na 6% p-synefryny, nośnik – sól sodowa karboksymetylocelulozy, substancja przeciwzbrylająca –
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu, substancja glazurująca –
hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca – talk, substancja wiążąca – sorbitol, emulgator – lecytyna sojowa,
barwnik – chlorofil, chlorek chromu (III), D-biotyna.

Zawartość w 1 tabletce:
Ekstrakt z młodego jęczmienia (Hordeum vulgare) 350 mg*
W przeliczeniu na suszony młody jęczmień 8750 mg*
Ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy 25 mg*
Zawartość p-synefryny 6% 1,5 mg*
Biotyna 25 µg (50% RWS)
Chrom (III) 20 µg (50% RWS)

* - brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto: 49,2 g
Zawartość w opakowaniu: 60 tabletek

Charakterystyka
Ekstrakt z młodego jęczmienia wspiera witalność i energię organizmu.
Ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy przyczynia się do kontroli masy ciała, wspiera metabolizm tłuszczów i węglowodanów oraz
rozkład tkanki tłuszczowej.

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/mlody-jeczmien-forte-slim-x-60-tabl.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi, przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych.
Biotyna pełni rolę w prawidłowym metabolizmie składników odżywczych oraz energetycznym, pomaga zachować zdrowe włosy i
zdrową skórę.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie poleca się stosowania preparatu dzieciom, kobietom w ciąży i karmiącym
piersią.

Stosowanie
Dorośli od 1 do 2 tabletek dziennie, w trakcie posiłku. Tabletkę popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Producent
AVETPHARMA sp.z o.o.
ul. Fleminga 33B
03-176 Warszawa

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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