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ForMeds Bicaps Forslim x 60 kaps
 

Cena: 64,63 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent FORMEDS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Składniki: acetylo-L-karnityna, pullulan (otoczka kapsułki), ekstrakt z kłącza pokrzywy indyjskiej (Plectranthus barbatus Andrews), kofeina
mikrokapsułkowana, ekstrakt z owocu pieprzu kajeńskiego (Capsicum frutescens L.), ekstrakt z owocu pieprzu czarnego (Piper nigrum L.
), chrom (pikolinian chromu).

Zalecana porcja dzienna (1 kapsułka) zawiera (referencyjna wartość spożycia %):

Acetylo-L-karnityna - 345 mg*
Ekstrakt z pieprzu kajeńskiego - 25 mg*,

w tym kapsaicyna - 2 mg*
Ekstrakt z pieprzu czarnego - 5 mg*

w tym piperyna - 4,5 mg*
Ekstrakt z kłącza pokrzywy indyjskiej - 100 mg*,

w tym forskolina - 10 mg*
Chrom (pikolinian) - 40 µg (100%RWS)
Kofeina mikrokapsułkowana - 50 mg*

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
* Brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
31,8 g

Charakterystyka

BICAPS FORSLIM zawiera 6 składników, w tym m.in. standaryzowany pieprz czarny i kajeński, które pomagają w kontroli i
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utracie masy ciała.
Pieprz czarny pomaga w kontroli masy ciała, kajeński - przyczynia się do zmniejszenia masy ciała. Chrom przyczynia się do
utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Kofeina poprawia wydajność fizyczną.
Produkt nie zawiera m.in. sztucznych wypełniaczy, przeciwzbrylaczy i barwników. Kapsułki są wykonane z naturalnego,
roślinnego pullulanu - pozyskiwanego w procesie fermentacji. Pojemnik wytworzony z użyciem roślinnych surowców.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Spożywać 1 kapsułkę 1 raz dziennie w trakcie posiłku.

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

Producent
FORMEDS SP. Z O.O.
ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań

Ważne informacje
BICAPS FORSLIM zawiera kofeinę. Nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży (50 mg kofeiny w 1 kapsułce). Nie spożywać z
innymi produktami będącymi źródłem kofeiny lub innych składników o podobnym działaniu. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej
porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące bez konsultacji lekarskiej.

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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