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Asystor slim x 60 tabl
 

Cena: 38,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Asystor Slim suplement diety
Pomoc w utrzymaniu prawidłowej masy ciała powinna być dostosowana do faz funkcjonowania organizmu. W ciągu dnia niezbędne jest
intensywne spalanie tkanki tłuszczowej i ograniczenie wchłaniania wysokokalorycznych składników diety. Wieczorem istotne jest
zmniejszenie łaknienia utrudniającego utrzymanie prawidłowej wagi ciała.
Asystor Slim to system odchudzania dwufazowego na rano i wieczór, który dostarcza właściwych składników dokładnie wtedy, gdy są
potrzebne. Teraz skład Asystor Slim został wzmocniony owocami opuncji figowej, które redukują apetyt i dzięki temu wspierają w walce
z wieczornym podjadaniem.

Faza 1: Składniki tabletki na rano nie tylko wspomagają przemianę węglowodanów i spalanie tłuszczów, ale także zapobiegają ich
wchłanianiu.
Faza 2: Składniki tabletki na wieczór ograniczają apetyt, wspomagają metabolizm oraz zapobiegają gromadzeniu się tłuszczu.

Kompleks wyciągu z alg brunatnych Ascophyllum nodosum oraz wyciągu z pestek winogron Vitis vinifera - brunatna makroalga
atlantycka Ascophyllum nodosum, przyczynia się do zmniejszenia wchłaniania tłuszczów i eliminacji ich zapasów, co w konsekwencji
działa korzystnie w nadwadze. Wyciąg z pestek winogron (Vitis vinifera L.) pomaga kontrolować wagę ciała i sprzyja redukcji cellulitu.
Wyciąg z gorzkiej pomarańczy wspomaga metabolizm lipidów i węglowodanów.
Wyciąg z zielonej herbaty przyczynia się do spalania tłuszczów oraz pobudza metabolizm.
Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz prawidłowego metabolizmu białka i
glikogenu.
Owoc opuncji figowej zmniejsza apetyt, pomaga kontrolować poziom glukozy we krwi i przyczynia się do metabolizmu tłuszczów, dzięki
czemu pomaga kontrolować wagę i wspiera odchudzanie.
Mate pochodząca z liści ostrokrzewu paragwajskiego (Ilex paraguariensis) przyczynia się do rozkładu lipidów i pomaga w utrzymaniu
prawidłowej masy ciała.
Spirulina korzystnie wpływa na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru.
Wyciąg z Garcinia cambogia dzięki zawartości kwasu hydroksycytrynowego (HCA) hamuje proces tworzenia tłuszczów i ich
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magazynowanie. Wyciągu z Garcinia cambogia przyczynia się także do zmniejszenia apetytu.
Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów oraz kwasów tłuszczowych.
Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz pomaga w utrzymaniu
prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Cechy

silniej zwalcza apetyt*
dwufazowy system odchudzania
składniki produktu korzystnie wpływają na: rano - spalanie zapasów tłuszczu, wspomaganie przemiany węglowodanów,
wieczorem - zmniejszenie apetytu*, wspomaganie metabolizmu*
30 tabletek na rano, 30 tabletek na wieczór
* Dzięki wzmocnionemu składowi - dodanie opuncji figowej jako dodatkowego składnika zmniejszającego apetyt

Składniki
tabletka na rano (żółta): substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z zielonej herbaty, wyciąg z gorzkiej pomarańczy, ocet jabłkowy,
<span style='text-decoration: underline;'>kompleks wyciągu z alg brunatnych oraz wyciągu z pestek winogron</span>, L-winian L-
karnityny, kofeina, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydoksyny, substancja
glazurująca: talk, kwasy tłuszczowe, barwnik: żółcień chinolinowa, barwnik: żółcień pomarańczowa FCF, substancje glazurujące: wosk
pszczeli i wosk Carnauba, tabletka na wieczór (niebieska): substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z Garcinia cambogia, proszek z
owocu opuncji figowej, spirulina, glukonian cynku, wyciąg z liści mate, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza,
substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu,
substancja glazurująca: talk, kwasy tłuszczowe, chlorek chromu, barwnik: indygotyna, barwnik: czerń brylantowa PN, substancje
glazurujące: wosk pszczeli i wosk Carnauba

Wartości odżywcze 1 tabletka
Tabletka na "Rano" (żółta)
Kompleks wyciągu z alg brunatnych oraz wyciągu z
pestek winogron

75 mg

wyciąg z alg brunatnych 41,25 mg
wyciąg z pestek winogron 33,75 mg
Wyciąg z gorzkiej pomarańczy (6% p-synefryny) 100 mg
L-karnityna 100 mg
Wyciąg z zielonej herbaty 100 mg
Ocet jabłkowy 80 mg
Kofeina 50 mg
Witamina B6 1,4 mg (100%)*
Tabletka na "Wieczór" (niebieska) 1 tabletka
Owoc opuncji figowej 100 mg
Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego 50 mg
Spirulina 90 mg
Wyciąg z Garcinia cambogia (60% kwasu
hydroksycytrynowego)

200 mg (120 mg HCA)

Cynk 10 mg (100%)*
Chrom 40 µg (100%)*
*% Referencyjnej Wartości Spożycia

Stosowanie
Sposób użycia:
Dorośli: Rano: 1 tabletka (żółta). Wieczorem (około godz. 18): 1 tabletka (niebieska).

Preparat zaleca się spożywać podczas posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie
może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Nie zaleca się stosować u dzieci, u kobiet w ciąży i w okresie
karmienia piersią. Przeciwwskazaniem do stosowania są: nadciśnienie, choroby serca, tarczycy, centralnego układu nerwowego, jaskra,
guz chromochłonny nadnerczy i powiększona prostata. Preparatu nie należy łączyć z innymi produktami zawierającymi p-synefrynę i
kofeinę oraz lekami stosowanymi w terapii nadciśnienia i chorób serca, hormonami tarczycy, inhibitorami monoaminooksydazy.

Zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży. Zawiera 50 mg kofeiny.

Żółcień chinolinowa, żółcień pomarańczowa: mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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.
 

Galeria
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