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Linea fix herbatka x 20 sasz
 

Cena: 7,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 sasz

Postać Herbaty ziołowe

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Kwiat hibiskusa, herbata Pu-erh, owoce dziekiej róży, ekstrakt z Garcinia cambogia, ziele fiołka trójbarwnego, liście mate, skórka
cytrynowa, aromat cytrynowy

1 torebka zawiera

kwiat hibiskusa 0,6 g*
herbata Pu-erh 0,4 g*
owoce dzikiej róży 0,4 g*
ekstrakt z Garcynia cambogia 0,2 g*
ziele fiołka trójbarwnego 0,16 g*
liście mate 0,1 g*
L-karnityna 0,02 g*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
20 saszetek
zawartość netto opakowania: 40g

Charakterystyka
Linea fix herbatka

wspomaga metabolizm co w konsekwencji ułatwia utrzymanie prawidłowej masy ciała,
pomaga w zmniejszeniu łaknienia,
pomaga w redukcji tkanki tłuszczowej.
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Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.
Nie zaleca się stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Stosowanie
Dorośli: 1 - 2 torebki dziennie.
Torebkę należy umieścić w filiżance, zalać wrzątkiem i parzyć przez ok.3-5 min.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

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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