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

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

 

 

Domowa apteczka apetyt stop max x 90 tabletek do ssania
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent DOMOWA APTECZKA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wiążąca: sorbitole, ekstrakt Garcinia Cambogia standaryzowany na 60% kwasu HCA, regulatory kwasowości: kwas
cytrynowy, węglany sodu, aromat, ekstrakt gorzkiej pomarańczy (Citrus Aurantium) standaryzowany na 6% synefryny, ekstrakt
Gymnema Sylvestre, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, nośnik: glikol polietylenowy, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, tlenek cynku, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe, barwnik: ryboflawina, chlorek chromu III.

6 tabletek zawiera:

Ekstrakt Garcinia Cambogia – 720 mg* (w tym hydroksycytraty – 432 mg)
Ekstrakt Gorzkiej Pomarańczy (Citrus Aurantium) – 120 mg* (w tym synefryna – 7,2 mg)
Ekstrakt Gymnema Sylvestre – 30 mg* (w tym 15 mg kwasów gymnemowych
Cynk – 10 mg (100% RWS)
Chrom – 60 µg (150% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość opakowania: 90 tabletek do ssania o smaku grejpfrutowo-pomarańczowym.
Masa netto: 67,5 g

Charakterystyka
Suplement diety Apetyt Stop - zawiera składniki pomagające zniwelować uczucie głodu.

Przeciwwskazania
Niewskazane dla: dzieci poniżej 12. roku życia, kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz osób nadwrażliwych na którykolwiek składnik
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preparatu.

Stosowanie
Od 1 do 6 tabletek dziennie w zależności od potrzeby, pomiędzy posiłkami.
Można stosować już od 12 roku życia!

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.

Producent
Domowa Apteczka Sp.zo.o. Sp. k.
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Myśliwska 11
tel. 22 755 29 26

Ważne informacje
Produkt zawiera synefrynę. W czasie stosowania produktu ograniczyć spożycie innych produktów zawierających synefrynę takich jak
owoce cytrusowe.
Produkt zawiera substancję słodzącą (glikozydy stewiolowe, bezpieczne dla diabetyków)

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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