SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

A-Z Garcinia Plus x 60 kaps
Cena: 23,05 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

60 kaps

Postać

Kapsułki

Producent

A-Z MEDICA

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
standaryzowany na 60% kwasu hydroksycytrynowego (HCA) ekstrakt z garcinia cambogia (Garcinia cambogia), kapsułka (żelatyna,
woda, barwnik – E 171), niacyna (amid kwasu nikotynowego), tiamina (chlorowodorek tiaminy), maltodekstryna, substancja
przeciwzbrylająca: E 470b.
1 kapsułka zawiera:
Ekstrakt z garcinia cambogia (Garcinia cambogia) - 500 mg*, w tym:
Kwas hydroksycytrynowy (HCA) - 300 mg*
Niacyna - 16 mg (100% RWS)
Tiamina - 1,1 mg (100% RWS)
* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Masa netto
60 kapsułek
Masa netto: 39 g
Charakterystyka
Głównym składnikiem suplementu diety A-Z Garcinia Plus jest ekstrakt z Garcinia cambogia, znanego jako Tamarynda malabarska.
Składniki suplementu diety A-Z Garcinia Plus korzystnie wpływają na metabolizm tłuszczów.
Garcinia cambogia pomaga w kontroli wagi, przyczynia się do zmniejszenia uczucia głodu oraz apetytu na słodycze.
Niacyna, czyli witamina B3, oraz tiamina, czyli witamina B1 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży i w okresie karmienia.
Stosowanie
1 kapsułkę rano, popijając płynem.
Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać w miejscu suchym w temperaturze pokojowej.
Producent
A-Z Medica Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 13C
80-547 Gdańsk
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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