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Be slim fast x 60 tabl
 

Cena: 30,38 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
sun.wypełniająca: celuloza; wyciąg z pokrzywy, wyciąg z liści zielonej herbaty, wyciąg z kawy, Cirtoxin (wyciąg z owoców gorzkiej
pomarańczy, wyciąg z grejfruta, wyciąg z guarany), wyciąg z pieprzu kajeńskiego, sub. wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowiona, sub.glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; wyciąg z zielonej kawy,
barwnik: dwutlenek tytanu; trójglicerydy kaprylowo-kaprynowe z oleju palmowego, sub. glazurująca: sorbitole, sub. przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu, sub. glazurujące: krzemian glinowo-potasowy, glikol polietylenowy, poliwinylopirolidon, guma arabska.

Porcja zawiera
Składnik  Zawartość

   w 1 tabletce
 Zawartość

   w 2 tabletkach
  

1CITROXIN™, w tym:
  Wyciąg z gorzkiej pomarańczy
zawierający 6% synefryny
  Wyciąg z grejpfruta
  Wyciag z guarany, w tym 22% kofeiny
  w przeliczeniu na suszoną guaranę

 75 mg
   35 mg
  25 mg
  15 mg

  135 mg

 150 mg
  70 mg
  50 mg
  30 mg

  270 mg

Wyciąg z zielonej kawy, w tym 50%
kwasu chlorogenowego
  w przeliczeniu na zieloną kawę

 15 mg
  150 mg

 30 mg
  300 mg

  

Wyciąg z liści zielonej herbaty, w tym
45% polifenoli

 175 mg
  875 mg

 350 mg
  1750 mg
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  w przeliczeniu na suszone liście zielonej
herbaty
Wyciag z kawy (95% COFFEINA, 125 mg)  132 mg  264 mg
Wyciąg z pieprzu kajeńskiego, w tym 8%
kapsaicyny

 40 mg  80 mg

Wyciąg z ziela pokrzywy 
  w przeliczeniu na suszone ziele
pokrzywy

 228 mg
  1368 mg

 456 mg
  2736 mg

RWS* - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość: 60 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Be Slim FAST to złożony suplement diety w postaci tabletek, przeznaczony dla osób dorosłych poszukujących wsparcia w osiągnięciu
właściwej wagi. Preparat zawiera unikalne połączenie ekstraktów roślinnych z: zielonej kawy, gorzkiej pomarańczy, zielonej herbaty,
pokrzywy, pieprzu kajeńskiego i kawy oraz Citroxin™- połączenie wyciągów z grejpfruta, gorzkiej pomarańczy i guarany.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Zawiera kofeinę; nie stosować u dzieci i kobiet w ciąży oraz karmiących piersią (292,5 mg kofeiny w porcji dziennej).

Stosowanie
1 tabletka 2 razy dziennie, na ok. 30 min. przed posiłkiem. Popić dużą ilością wody.

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

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

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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