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Noble Health Misie na fajne ciałko żelki 300g
 

Cena: 57,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 300 g

Postać Żelki

Producent NOBLE HEALTH

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
syrop glukozowy, cukier, woda, żelatyna wieprzowa, mieszanka specjalna: winian L-karnityny, chlorek chromu (III), amid kwasu
nikotynowego, ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium L.), ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis O.
kuntze), chlorowodorek pirydoksyny, maltodekstryna, ryboflawina, monoazotan tiaminy; regulator kwasowości: kwas cytrynowy,
stabilizator: sorbitole, olej roślinny słonecznikowy, barwnik: kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin, aromat winogronowy naturalny z
innymi aromatami naturalnymi, substancja glazurująca: wosk carnauba.

Składniki odżywcze w dziennej porcji (2 żelki):

Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy, w tym: DER 6:1 33 mg*
synefryna 2 mg*
Niacyna 32 mg (200% RWS)
Ekstrakt z zielonej herbaty, w tym: DER 5:1 30 mg*
Polifenole 13,5 mg*
L-karnityna 30 mg*
Ryboflawina 2,8 mg (200% RWS)
Witamina B6 2,8 mg (200% RWS)
Tiamina 2,2 mg (200% RWS)
Chrom 80 µg (200% RWS)

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
300 g
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Charakterystyka

Misie na fajne ciałko to suplement diety w postaci żelek. Zawiera on składniki roślinne, witaminy i chrom. Substancje zawarte w
produkcie (np. witamina B6 i ekstrakt z zielonej herbaty) dbają o metabolizm, a ekstrakt z zielonej herbaty dodatkowo wspomaga
kontrolę masę ciała.

Ekstrakt z zielonej herbaty wspomaga kontrolę masy ciała i metabolizm tłuszczów.
Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych. Pomaga w utrzymaniu
prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
Niacyna przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Przyczynia się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia.
Ryboflawina pomaga zachować zdrową skórę.
Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Stosuj 2 żelki dziennie. Przed połknięciem dokładnie pogryź.

Przechowywanie
Przechowuj preparat w chłodnym, nienasłonecznionym i suchym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Noble Health Sp.z o.o.
ul. Warszawska 62
26-660 Jedlińsk

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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