
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Slimina green coffe x 15 sasz (zielona kawa)
 

Cena: 39,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 sasz

Postać Proszki

Producent FA LANGSTEINER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Kawa instant, ekstrakt z zielonej kawy (45% CGA), aromat cocoa, trifosforan wapnia, sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

1 saszetka zawiera 150 mg* ekstraktu zielonej kawy (45% kwasu chlorogenowy (CGA)
Wartość odżywcza..................1 saszetka..............100 g
Wartość energetyczna..............32,79 kJ / 7,83 kcal....1425,47 kJ / 340,40 kcal
Tłuszcz, w tym:.........................0,025 g................0,017 g
kwasy tłuszczowe nasycone......1,070g.................0,762 g
Węglowodany, w tym:................1,453 g................63,184 g
cukry........................................0,028 g................1,229 g
Błonnik.....................................0,026 g................1,116 g
Białko.......................................0,364 g................15,831 g
Sód...........................................0,004 g................0,161 g
Wymiennik węglowodanowy...........0,12...................5,27

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Opakowanie zawiera 15 saszetek po 2,3 g = 34,5 g

Charakterystyka
Zielona kawa zawiera kwas chlorogenowy (CGA), który bierze udział w spowalnianiu przyswajania cukrów, modyfikuje uwalnianie
glukozy przez wątrobę i zapobiega magazynowaniu tłuszczu w organizmie. Polecana wspomagająco w trakcie odchudzania.
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ciąża
karmienie piersią
nadwrażliwość na substancje składowe preparatu

Stosowanie
1 do 2 saszetek dziennie.
1 saszetkę zalać 1 szklanką gorącej wody. Kawę Slimina Green Coffee można pić na gorąco lub zimno (frappe).
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

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

Producent
Wyprodukowano w UE, Fa. Langsteiner, Alicja Langseiner, ul. Białoprądnicka 16, 31-221 Kraków

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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