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Slimina green coffee caps x 30 kaps
 

Cena: 37,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps.

Postać Kapsułki

Producent FA LANGSTEINER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z zielonej kawy, żelatyna, wypełniacz: inulina, ekstrakt z fasoli białej, środki adhezyjne: fosforan triwapniow (E 341(iii)),
stearynian magnezu (E470b), składnik kapsułki - woda demineralizowana, dwutlenek tytanu (E171)-barwnik, chrom (chlorek chromu).

Ekstrakt z zielonej kawy (45% CGA) 250 mg*,
Ekstrakt z fasoli białej 25 mg*
Chrom (chlorek chromu) 40 mcg (100% RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożycia

Wartość odżywcza..................100 g..............1 kaps
Wartość energetyczna..............1331 kJ / 318 kcal....6 kJ / 1,43 kcal
Białko.......................................34,67 g................0,16 g
Węglowodany..........................36,74 g................0,17 g
W tym cukry.............................10,43 g................0,05 g
Tłuszcz.....................................1,16 g................0,005 g
W tym kwasy tłuszczowe nasycone...1,02g.................0,004 g
Błonnik.......................................21,03 g................0,09 g
Sód...............................................0,11 g................0,5 mg
Wymiennik węglowodanowy...........3,04...................0,01
Chrom..........................................8,9 mg..................40mcg

Masa netto
Opakowanie zawiera 30 kapsułek. Masa netto 13,5 g.

Charakterystyka
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Suplement diety wspomagający odchudzanie w tabletkach.
Zielona Kawa - zawiera kwas chlorogenowy (ACG), który bierze udział w spowalnianiu przyswajania cukrów, modyfikuje uwalnianie
glukozy przez wątrobę i zapobiega magazynowaniu tłuszczu w organizmie.
Fasolamina - wpływa na utrzymanie stabilnego poziomu cukru we krwi. Zapobiega nagłym zmianom poziomu glukozy (wzrost i spadek),
które powodują uczucia głodu po jedzeniu, wspomaga odchudzanie, neutralizuje spożytą skrobię, przez co zapobiega odkładaniu się
tłuszczu.
Chrom - przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz pomaga w utrzymaniu
prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.Produkt
przeznaczony dla osób dorosłych z wyjątkiem kobiet w ciąży i matek karmiących.

Stosowanie
1 kapsułka przed głównym posiłkiem, popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej porcji spożycia w ciągu dnia.

Przechowywanie
Przechowywać w 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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