
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Chrom forte z zieloną herbatą z x 30 kaps
 

Cena: 17,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent GORVITA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Sproszkowane liście zielonej herbaty, sproszkowany z owoc tamaryndowca malabarskiego (Garcinia cambogia), L-karnityna, witamina
B6 (chlorowodorek pirydoksyny), chrom (chlorek chromu), składnik kapsułki: żelatyna.

1 kapsułka zawiera:

 Zielona herbata - 200 mg*
Garcinia cambogia - 100 mg*
L-karnityna - 50 mg*
 Witamina B6 - 1,2 mg (85,7% RWS)
 Chrom - 30µg ( 75% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość opakowania: 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Preparat zawiera źródło chromu, cynku i witaminy B6.

Garcinia cambogia wpływa na zmniejszenie apetytu i łaknienia.
L-karnityna wspiera pracę układu mięśniowego i układu krążenia. Wspomaga proces odchudzania, przyspiesza spalanie
tłuszczu.
 Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych. Pomaga w utrzymaniu
prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
 Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu, metabolizmu energetycznego,
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przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej.
Zielona herbata wspomaga trawienie i redukcję tkanki tłuszczowej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej (15- 25 Cº) w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
PPUH GORVITA
ul. Szczawa 106,
34-607 Szczawa

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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