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Slim Coffee Classic 6 g x 25 sasz
 

Cena: 37,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 25 sasz

Postać Proszki

Producent VALEANT

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
cykoria instant,substancja wypełniająca - maltodekstryna , ekstrakt z guarany, ekstrakt z rośliny Garcinia cambogia, ekstrakt z zielonej
herbaty, aromat tiramisu.

Składniki w przeliczeniu na 1 saszetkę/1 porcję - 6g

Cykoria instant - 3,86 g*
Ekstrakt z guarany - 0,15 g* (w tym 33 mg kofeiny)
Ekstrakt z rośliny Garciniacambogia 0,09 g* (w tym 45 mg kwasu hydroksycytrynowego HCA)
Ekstrakt z zielonej herbaty - 0,06 g*

* brak referencyjnej wartości spożycia
Wartość odżywcza 100 g 18 g (zalecana dzienna porcja)
Wartość energetyczna 1541 kcal/363 kJ 282 kcal/66 kJ
Białko 4,40 g 0,78 g
Węglowodany 85,80 g 15,6 g
W tym cukry 2,57 g 0,46 g
Tłuszcz 0,30 g 0,06 g
W tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,0 g 0,0 g
Błonnik 4,40 g 0,78 g
Sód 0,0 g 0,0 g

Masa netto
Masa 1 saszetki: 6g
Masa netto opakowania: 150g
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Charakterystyka
SlimCoffee Classic należy do linii Slim Coffee – produktów na bazie składników wspomagających proces odchudzania. Polecany jest
wszystkim, którzy chcą zadbać o prawidłową masę ciała, a jednocześnie nie wyobrażają sobie dnia bez filiżanki kawy.

Przeciwwskazania
Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Niewskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią oraz osób z
nadciśnieniem tętniczym. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować w przypadku
nadwrażliwości na kofeinę.

Stosowanie
Sposób przygotowania i zalecane spożycie: 6 g (2 łyżeczki) proszku rozpuścić w filiżance gorącej wody, dokładnie wymieszać. Spożyć
bezpośrednio po przygotowaniu.
Nie przekraczać 3 filiżanek – porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.

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

Producent
Valeant sp. z o. o. sp. j.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów

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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