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Chrom z zieloną herbatą x 30 tabl
 

Cena: 19,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent SALVIAFARM-V

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z owoców rooeliny Garcinia cambogia, L-karnityna, ekstrakt z zielonej herbaty, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), chrom
(chlorek chromu). Substancje pomocnicze: substancja wypełniająca: Sorbitol, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, sól
sodowa karboksymetylocelulozy.

Zawartość w 1 tabletce:
Ekstrakt z owoców rooeliny Garcinia cambogia 200 mg*
L-karnityna 50 mg*
Ekstrakt z zielonej herbaty 30 mg*
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 1,2 mg (80% RWS)
Chrom 30 mcg*

* - brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

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

Charakterystyka
Preparat polecany do stosowania wspomagająco podczas kuracji odchudzających oraz w celu utrzymania dobrej kondycji.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli i młodzież od 14-roku życia 2 tabletki dziennie 30 minut przed posiłkami. Tabletkę rozgryźć lub połknąć w całości.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
P.P.U.H 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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