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Liporedium x 60 tabl
 

Cena: 31,33 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Liporedium w postaci tabletek jest produktem z wyciągami roślinnymi, które wspomagają spalanie tłuszczu i proces
odchudzania, a także uzupełniają zbilansowaną dietę. Suplement od Aflofarm przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych i nie zastąpi
prowadzenia zdrowszego trybu życia, przemyślanego deficytu kalorycznego i aktywności fizycznej.

Na co jest Liporedium? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest wspieranie procesu odchudzania. W skład tabletek
Liporedium wchodzą wyciągi roślinne, które wspomagają żmudny proces utraty zbędnych kilogramów i przyczyniają się do utrzymania
prawidłowej masy ciała. W skład produktu wchodzi między innymi wyciąg z nasion koli błyszczącej, wyciąg z owoców pieprzu
kajeńskiego oraz wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego i wyciąg ze skórek owoców Garcinia cambogia. Funkcją wyciągu z Cola
Nitida w Liporedium jest wspieranie intensywnego spalania tłuszczu. Natomiast dodatek pieprzu kajeńskiego sprawia, że Liporedium
ma działanie przyczyniające się do redukcji nadmiernej masy ciała. Dodatek ostrokrzewu paragwajskiego wspomaga utrzymanie
prawidłowej wagi oraz przyczynia się do zmniejszenia ryzyka pojawienia się efektu jojo.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek Liporedium. W skład 1 tabletki wchodzi 100 mg wyciągu z nasion koli błyszczącej (Cola Nitida)
oraz 10 mg kofeiny. Oprócz tego formuła zawiera 30 mg wyciągu z owoców pieprzu kajeńskiego i 25 mg wyciągu z liści ostrokrzewu
paragwajskiego. Całość uzupełnia 15 mg wyciągu ze skórek owoców Garcinia cambogia, w tym 0,9 mg kwasu hydroksycytrynowego
(HCA). Oprócz tego w skład formuły wchodzą substancje pomocnicze, czyli sorbitole, celuloza, hydroksypropylometyloceluloza,
dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek tytanu, hydroksypropyloceluloza, wosk pszczeli biały oraz wosk
carnauba. Rekomendowane przez producenta dawkowanie Liporedium to 1 tabletka przyjmowana 2 razy dziennie, co oznacza, że
opakowanie powinno wystarczyć na około 1 miesiąc suplementacji. Nie należy przyjmować większej dawki suplementu diety niż
wskazana.

Suplement diety Liporedium nie jest przeznaczony dla każdego, nawet jeśli pojawiają się wyraźne wskazania do jego stosowania. 
Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na jego składniki czynne lub pomocnicze. Jeśli po przyjęciu suplementu diety pacjent
zauważy u siebie niepokojące sygnały nadwrażliwości, powinien suplement odstawić i zasięgnąć porady lekarza.
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Suplement diety Liporedium nie zastąpi zbilansowanych posiłków i zdrowego trybu życia, ale może stać się ich uzupełnieniem – jednak
nie można go traktować jako ich substytutu. Produkt należy stosować w zalecanych dawkach i nie należy ich przekraczać. Dodatkowo
wskazane jest takie przechowywanie suplementu, aby nie był widoczny i dostępny dla najmłodszych. Produkt należy też zabezpieczyć
przed szkodliwym wpływem warunków zewnętrznych, czyli chronić przed światłem i wilgocią oraz temperaturą wyższą niż 25°C.

Wstęp
Liporedium to suplement diety w tabletkach, który w swoim składzie zawiera wyciąg z Colta Nitida, wspierający spalanie tłuszczu. W
recepturze preparatu znajduje się też pieprz cayenne oraz garcinia cambogia, substancje, które mają wspomagać procesy odchudzania i
zmniejszenie apetytu.

Liporedium na odchudzanie

Liporedium to suplement diety, którego zadaniem jest wspomaganie procesów odchudzania. W dzisiejszych czasach nadwaga i otyłość
stanowią swego rodzaju światowe plagi. Obserwuje się coraz więcej przypadków nadmiernej masy ciała, zarówno u osób dorosłych, jak i
dzieci. Przyczyny zbyt dużego wzrostu wagi mogą być różne, jednak najczęściej jest to nieodpowiedni styl życia, czyli zbyt mała dawka
aktywności fizycznej, połączona z nieodpowiednią dietą.

Pomimo tego, że sposobów na odchudzanie jest bardzo dużo, dla wielu osób zrzucenie wagi to proces żmudny i pełen wyrzeczeń,
dlatego poddają się po kilku próbach. Suplement diety Liporedium został stworzony po to, aby wspomóc zrzucanie tkanki tłuszczowej u
osób, które zdecydują się prowadzić zdrowszy tryb życia. Produkt najlepiej połączyć ze zbilansowaną dietą oraz systematyczną
aktywnością fizyczną.

Opis
Wyciąg z nasion koli błyszczącej (Cola nitida) wspiera proces odchudzania i spalania tłuszczu.

Wyciąg z owoców pieprzu kajeńskiego (Capsicum annuum) wspomaga proces redukcji masy ciała.

Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego (llex paraguariensis) wspiera proces rozkładu lipidów i pomaga w utrzymaniu prawidłowej
wagi.

Kwas hydroksycytrynowy (HCA) zawarty w wyciągu z owoców Garcina cambogia wspomaga prawidłowy proces tworzenia i
magazynowana tłuszczów. Wyciąg z owoców Garcinia cambogia przyczynia się do zmniejszenia uczucia apetytu.

Cechy

cola nitida wspiera spalanie tłuszczu
dzięki zawartym składnikom wspomagane są: redukcja masy ciała, utrzymanie prawidłowej wagi

Składniki
substancje wypełniające: sorbitole oraz celuloza, wyciąg z nasion koli błyszczącej, wyciąg z owoców pieprzu kajeńskiego, substancja
glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego, wyciąg ze skórek owoców Garcinia cambogia,
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: węglan
wapnia, substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza, pszczeli biały oraz wosk carnauba

Wartości odżywcze 2 tabletki
Wyciąg z nasion koli błyszczącej (Cola nitida) 200 mg
w tym kofeina 20 mg
Wyciąg z owoców pieprzu kajeńskiego (Capsicum
annuum)

60 mg

Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego (Ilex
paraguariensis)

50 mg

w tym kofeina 0,5 mg
Wyciąg ze skórek owoców Garcinia cambogia 30 mg
w tym kwas hydroksycytrynowy (HCA) 18 mg

Stosowanie
Sposób użycia: dorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Spożycie w
nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
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Przechowywanie
Przechowywanie: przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci.

Przeciwwskazania
Zawiera kofeinę (20,5 mg). Nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży.

Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet ciężarnych i
karmiących piersią, a także nadwrażliwych na działanie kofeiny. Nie spożywać z innymi produktami będącymi źródłem kofeiny lub
innymi składnikami o podobnym działaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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.
 

Galeria
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