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Aura Herbals Moja figura - wspomaganie metabolizmu x 60
kaps
 

Cena: 30,51 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Inulina, ekstrakt z owoców bzu czarnego DER 4:1, ekstrakt z liści zielonej herbaty DER 4:1, ekstrakt z liści morwy białej DER 15:1, ekstrakt
z liści ostrokrzewu paragwajskiego (yerba mate) DER 4:1, ekstrakt z ziela krwawnika pospolitego DER 4:1, L-leucyna, otoczka kapsułki:
Hydroksypropylometyloceluloza.

2 kapsułki zawierają:

Ekstrakt z bzu czarnego 195 mg*
Ekstrakt z zielonej herbaty 195 mg*
Ekstrakt z morwy białej 195 mg*

w tym 1-dezoksynojirmycyna (DNJ) 1,95 mg*
Ekstrakt z ostrokrzewu paragwajskiego (yerba mate) 195 mg*
Ekstrakt z ziela krwawnika pospolitego 195 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
51 g (60 kapsułek)

Charakterystyka

Moja Figura - wspomaganie metabolizmu, to w 100% naturalne składniki aktywne, w postaci skoncentrowanych ekstraktów.
Szczegółowa selekcja roślin pozwoliła zamknąć w wegańskiej kapsułce wszystko to, co najważniejsze, by pomóc kontrolować
masę ciała, zmniejszyć apetyt oraz utrzymać prawidłową równowagę metabolizmu węglowodanów.
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Otoczka kapsułki z celulozy roślinnej odpowiednia dla wegan i wegetarian.
Właściwości składników aktywnych:

Zielona herbata - wspomaga metabolizm i utlenianianie tłuszczów. Pomaga kontrolować masę ciała oraz zmniejszyć
apetyt.
Morwa biała - przyczynia się do utrzymania równowagi metabolizmu węglowodanów w organizmie.
Bez czarny - pomaga utrzymać prawidłową wagę.
Ostrokrzew paragwajski (yerba mate) - przyczynia się do kontroli masy ciała oraz do degradacji lipidów.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułkę popić wodą. Stosować dwa razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowuj w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25°C. Suplement diety przechowuj w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Aura Herbals Jarosław Paul,
ul. 23 Marca 77/3
81-820 Sopot

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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