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Lipidon minus x 60 kaps
 

Cena: 35,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent AMC PHARMA LIMITED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt z gurmaru (Gymnema sylvestre), ekstrakt z melonowca właściwego (Carica papaya), ekstrakt z ostrokrzewu paragwajskiego
(Ilex paraguariensis), kapsułka: żelatyna, woda, barwnik: E 171), drożdże wzbogacone w chrom, substancja przeciwzbrylająca: E 470b.

2 kapsułki zawierają:

Ekstrakt z gurmaru - 600 mg*
Ekstrakt z melonowca właściwego - 440 mg*
Ekstrakt z ostrokrzewu paragwajskiego - 300 mg*
Chrom - 40 μg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
60 kapsułek: 47 g

Charakterystyka
Suplement diety Lipidon Minus stworzony jest z myślą o osobach na diecie redukcyjnej.

Gurmar i ostrokrzew paragwajski wspiera metabolizm lipidów
Melonowiec właściwy przyczynia się do redukcji tkanki tłuszczowej
Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się kobietom w ciąży i w okresie karmienia.
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Stosowanie
2 razy dziennie, rano i wieczorem, po jednej kapsułce przed posiłkiem, popijając płynem.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w miejscu suchym w temperaturze pokojowej.

Producent
AMC PHARMA LIMITED
2 Boatyard Apt. 30 Ferry Street
London E14 3DT
United Kingdom

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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