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2Be Slim x 30 tabl na dzień + 30 tabl na noc
 

Cena: 25,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl + 30 tabl

Postać Tabletki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
2Be Slim to złożony, dwufazowy suplement diety w tabletkach, który wspomaga proces odchudzania. W jednym opakowaniu znajdują
się dwa rodzaje tabletek różniące się kolorem – różowe do stosowania w ciągu dnia oraz niebieskie na noc. Każda z nich zawiera inną
kompozycję składników naturalnego pochodzenia, które zostały dopasowane do naturalnego cyklu dobowego człowieka. Tabletki 2Be
Slim zawierają m.in. wyciągi roślinne, witaminę B oraz L-karnitynę. Substancje te przyczyniają się do poprawy komfortu trawienia oraz
wspomagają procesy przemiany materii, przyczyniając się tym samym do redukcji masy ciała.
2Be Slim to suplement diety przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Jedno opakowanie zawiera 30 tabletek różowych oraz 30
tabletek niebieskich, co powinno wystarczyć na jednomiesięczną kurację preparatem.

Składniki
Tabletka na dzień (różowa): substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, wyciąg z fasoli (wyciąg z fasoli, skrobia kukurydziana),
wyciąg z zielonej herbaty, winian l-karnityny, wyciąg z morszczynu, wyciąg z guarany, wyciąg z kawy, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona, wyciąg z imbiru,
substancja przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu, substancja wypełniająca: sorbitol, substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe, glikol polietylenowy,
poliwinylopirolidon, substancje glazurujące: guma arabska, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), koszenila (koszenila,
wodorotlenek sodu, skrobia ziemniaczana) barwnik.
Tabletka na noc (niebieska): substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, spirulina, wyciąg z gorzkiej pomarańczy, wyciąg z
opuncji figowej, wyciąg z karczocha, wyciąg ze skrzypu, wyciąg z pokrzywy, wyciąg z cynamonu, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek
krzemu, substancja wypełniająca: sorbitol, substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe: substancje glazurujące: glikol
polietylenowy, poliwinylopirolidon, guma arabska , barwnik: błękit patentowy V , chlorek chromu (chrom), koszenila (koszenila,
wodorotlenek sodu, skrobia ziemniaczana) barwnik.
Zawartość w 1 tabletce
Porcja poranna
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wyciąg z fasoli - 200 mg*
winian l-karnityny - 100 mg*
wyciąg z zielonej herbaty - 150 mg*
wyciąg z morszczynu - 50 mg, w tym zawartość jodu 50 ug (33% RWS)
wyciąg z guarany - 50 mg*
wyciąg z kawy (95% kofeina) - 50 mg*
witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)
wyciąg z korzenia imbiru - 10 mg*

Porcja wieczorna

chrom- 40 ug (100% RWS)
wyciąg z gorzkiej pomarańczy - 100 mg*
wyciąg z karczocha - 75 mg*
spirulina- 200 mg*
wyciąg ze skrzypu - 50 mg*
wyciąg z pokrzywy - 50 mg*
wyciąg z cynamonu - 50 mg*
wyciąg z opuncji figowej - 100 mg*

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
opakowanie zawiera 2x30 tabletek po 1 g (zawartość netto opakowania: 59 g)

Charakterystyka

Faza I trwa przez cały dzień. Składniki różowej tabletki wspierają procesy trawienne i zmniejszają wchłanianie tłuszczów
wspomagając uzyskanie prawidłowej wagi ciała.
Faza II trwa przez całą noc. Składniki niebieskiej tabletki zmniejszają apetyt, przyspieszają metabolizm i stabilizują poziom
glukozy we krwi.
Suplement diety 2BeSlim to:

unikatowa kompozycja składników w dwóch rodzajach tabletek: na dzień i na noc;
bogactwo substancji aktywnych zawartych w wyciągach roślinnych naturalnego pochodzenia, które uzupełnia: spirulina,
L-karnityna, chrom i witamina B6.

Wyciąg z zielonej herbaty sprzyja osiągnięciu prawidłowej wagi prowadząc do zmniejszenia ilości tkanki tłuszczowej. Wspiera
odpowiedni poziom glukozy i cholesterolu we krwi. Działa energetyzująco i witalizująco. Posiada właściwości antyoksydacyjne.
Wyciąg z morszczynu zwiększa uczucie sytości i wpływa na kontrolę wagi. Wspomaga zdrowie układu trawiennego poprawiając
komfort trawienny i tempo metabolizmu energii.
Wyciąg z imbiru pomaga zachować prawidłową wagę. Wspiera zdrowie układu pokarmowego. Wspomaga utrzymanie
odpowiedniego poziomu glukozy we krwi.
Wyciąg z guarany wspiera procesy trawienne i metabolizm lipidów. Zmniejsza uczucie głodu i zmęczenia. Pomaga utrzymać
witalność fizyczną i psychiczną.
Witamina B6 odpowiada za metabolizm białek i glikogenu. Wspiera prawidłowe pozyskiwanie energii w procesach
metabolicznych i może się przyczynić do zmniejszenia uczucia zmęczenia. Przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej.
L-karnityna odgrywa kluczową rolę w procesach energetycznych.
Wyciąg z kawy zawiera 47,5 mg kofeiny.
Wyciąg z opuncji figowej wspiera odchudzanie i kontrolę wagi, zmniejsza apetyt. Wspomaga właściwy poziom glukozy we krwi.
Wyciąg z gorzkiej pomarańczy ułatwia kontrolę prawidłowej wagi. Wspierając metabolizm lipidów i węglowodanów.
Wyciąg z karczocha wspomaga układ trawienny i wątrobę oraz prawidłowy poziom cholesterolu we krwi. Przyczynia się do
kontroli wagi.
Wyciąg ze skrzypu wspiera prawidłową wagę i funkcjonowanie wątroby. Wykazuje działanie witalizujące.
Wyciąg z cynamonu działa witalizująco: zmniejsza zmęczenie psychiczne i fizyczne. Wspomaga zdrowie układu pokarmowego,
pobudza procesy trawienne.
Wyciąg z pokrzywy wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi oraz sprzyja ożywieniu ciała.
Spirulina pomaga zmniejszyć uczucie głodu i wspomaga utrzymanie prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Odpowiada za
zmniejszenie zmęczenia, działa energetyzująco.
Chrom odpowiada za prawidłowy metabolizm makroskładników i utrzymanie odpowiedniego poziomu glukozy we krwi.
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Przeciwwskazania
2Be Slim nie powinny przyjmować osoby, u których występuje nadwrażliwość na jakąkolwiek substancję zawartą w preparacie. Z uwagi
na fakt, że 2Be Slim zawiera kofeinę, nie powinny go stosować dzieci i kobiety w ciąży (58,5 mg kofeiny w porcji dziennej).

Stosowanie
2Be Slim  należy stosować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce lub według wskazań lekarza czy też farmaceuty. Zalecane
dawkowanie wynosi: 1 tabletka (różowa) rano, 1 tabletka (niebieska) wieczorem. Zaleca się stosowanie preparatu w trakcie posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

Ważne informacje
Zawiera kofeinę, nie stosować u dzieci i kobiet w ciąży (58,5 mg kofeiny w porcji dziennej).

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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