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

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

 

 

Slimperfect x 60 tabl
 

Cena: 37,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Slimperfect to produkt mający wspomagać proces odchudzania. Jego działanie może być także pomocne dla
zachowania zdrowego wyglądu włosów, paznokci i skóry. Zawarte w nim składniki roślinne, kwas hialuronowy, biotyna, koenzym Q10 i
hydrolizat białek kolagenowych działać mogą wspomagająco w odchudzaniu poprzez kontrolowanie poziomu glukozy we krwi oraz
poprawę metabolizmu tłuszczów.

Skład preparatu Slimperfect
Substancje wypełniające: celuloza, ekstrakt z ziela skrzypu, proszek z owocu opuncji figowej, sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana, hydrolizat białek kolagenowych.
Substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z liści Gymnema Sylvestre, wyciąg z gorzkiej pomarańczy, wyciąg z
lucerny siewnej, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kwas hialuronowy, kompleks wyciągu z alg brunatnych Ascophyllum nodosum
i wyciągu z pestek winogron Vitis vinifera, koenzym Q10, hydroksypropyloceluloza, talk oraz kwasy tłuszczowe, chlorek chromu, wosk
pszczeli biały, wosk carnauba.

Substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.
Barwniki: dwutlenek tytanu, D-biotyna.

W opakowaniu znajduje się sześćdziesiąt tabletek. W skład każdych dwóch tabletek (standardowej dziennej porcji) wchodzi ekstrakt z
liści Gymnema Sylvestre oraz owoców gorzkiej pomarańczy (po 50 miligramów), sproszkowane owoce opuncji figowej (100
miligramów), kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kompleks wyciągu z alg brunatnych i pestek winogron (po 10 miligramów),
hydrolizat białek kolagenowych (20 miligramów), wyciąg z ziela skrzypu polnego (150 miligramów), biotyna i ekstrakt z ziela lucerny
siewnej (po 50 mikrogramów) oraz chrom (40 mikrogramów).

Wchodzące w skład suplementu składniki mogą wspomagać organizm dzięki szerokiemu spektrum właściwości. Opuncja figowa może
wspomóc utrzymanie prawidłowej masy ciała oraz poziomu glukozy we krwi. Składnik ten może także wpłynąć na zmniejszenie apetytu,
wspomagając przy tym metabolizm tłuszczów. Podobne właściwości wykazywać może Gymnema Sylvestre – zmniejszenie apetytu,
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utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Wyciąg z gorzkiej pomarańczy może wspomóc metabolizm tłuszczów i
węglowodanów. Chrom może wykazywać właściwości utrzymania prawidłowego poziomu glukozy. Ekstrakt z ziela lucerny siewnej,
wyciąg z ziela skrzypu polnego oraz biotyna mogą pomóc w zachowaniu dobrej kondycji włosów skóry i paznokci. Ekstrakt z nasion
winogron dodatkowo może wspierać walkę z wolnymi rodnikami, a ten z alg brunatnych wspomóc może odpowiednie nawilżenie skóry.

Przeciwwskazania i stosowanie Slimperfect
Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest nadwrażliwość lub uczulenie na którykolwiek ze składników suplementu. Nie wolno
przekraczać zalecanej w ulotce lub na opakowaniu dziennej dawki. Produkt może stanowić uzupełnienie zdrowej i zrównoważonej diety.
Nie można go stosować tylko jako jej zamiennika. W przypadku ciąży i karmienia piersią stosowanie preparatu należy skonsultować z
lekarzem.

Preparat należy stosować dwa razy dziennie po jednej tabletce. W przypadku pominięcia jednej dawki nie należy stosować porcji
podwójnej w celu uzupełnienia braku. Nie wolno stosować środka po terminie przydatności. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać
ulotkę. W razie jakichkolwiek wątpliwości, przed zastosowaniem pierwszej dawki należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Tak samo należy postąpić w przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych.

Suplement diety Slimperfect powinien być przechowywany w przewiewnym miejscu niewystawionym na światło słoneczne. W
pomieszczeniu powinna panować temperatura pokojowa. Produkt powinien znajdować się poza zasięgiem dzieci.

Producentem suplementu diety Slimperfect jest Aflofarm, jedno z największych w Polsce przedsiębiorstw w swojej branży. Produkcję
rozpoczęło jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Od tego czasu zatrudnieni w nim specjaliści dokładają starań,
aby produkty przez nich oferowane były jak najwyższej jakości oraz aby charakteryzowały się odpowiednimi, pożądanymi
właściwościami.

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, ekstrakt z ziela skrzypu, proszek z owocu opuncji figowej, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z liści Gymnema Sylvestre, wyciąg z gorzkiej pomarańczy, wyciąg z lucerny siewnej, substancja
wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona, hydrolizat białek kolagenowych, substancja przeciwzbrylająca
dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kwas hialuronowy, kompleks wyciągu z pestek
winogron Vitis vinifera, koenzym Q10, barwnik: dwutlenek tytanu, D-biotyna, substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza, talk oraz
kwasy tłuszczowe, chlorek chromu, substancje glazurujące: wosk pszczeli biały oraz wosk carnauba.

2 tabletki (porcja dzienna) zawierają

Proszek z owoców opuncji figowej 100 mg*
Wyciąg z liścy gurmaru (Gymnema Sylvestre) 50 mg*
w tym kwas gymnemowy 12,5 mg*
Wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy w tym 50 mg*
p-synefryna 3 mg
Chrom 40 µg (100% RWS)
Wyciąg z alg brunatnych 5,5 mg*
Wyciąg z pestek winogron 4,5 mg*
Wyciąg z ziela lucerny siewnej 50 mg*
Biotyna 50 µg (100% RWS)
Wyciąg z ziela skrzypu polnego 150 mg*
Hydrolizat białek kolagenowych 20 mg*
Koenzym Q10 10 mg*
Kwas hialuroniowy 10 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość: 60 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Slimperfect to suplement diety w tabletkach, przeznaczony dla osób, które chcą zrzucić zbędne kilogramy, a przy tym chcą zachować
zdrowe włosy, skórę oraz paznokcie. Slimperfect zawiera szereg odpowiednio dobranych składników aktywnych, które wpływają
korzystnie na funkcjonowanie naszego organizmu.
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Zaliczyć do nich można:

wyciąg z opuncji figowej (Opuntia ficus-indica), który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi, prawidłowego poziomu glukozy
oraz kontrolę apetytu. Co więcej, wyciąg z opuncji figowej pomaga zachowanie właściwego metabolizmu tłuszczów oraz
redukcję masy ciała;
wyciąg z liści Gymnema Sylvestre – wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Pomaga również
kontrolować prawidłową masę ciała oraz zmniejszać apetyt;
wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium) – wspiera prawidłowy metabolizm tłuszczów i węglowodanów, a
także przyczynia się do utrzymania prawidłowej masy ciała;
chrom – pomaga zachować prawidłowy poziom glukozy we krwi;

wyciąg z alg brunatnych (Ascophyllum nodosum) – wspiera utrzymanie zdrowej skóry oraz odpowiedniego nawilżenia skóry. Co więcej,
przyczynia się do utrzymania prawidłowej struktury oraz jędrności skóry;

wyciąg z nasion winogron (Vitis viniferia) – wspiera zachowanie zdrowej skóry oraz ochronę komórek przed działaniem wolnych
rodników;
wyciąg z ziela lucerny siewnej (Medicago sativa) – przyczynia się do utrzymania dobrej kondycji organizmu, a także
prawidłowego wyglądu struktury włosów oraz paznokci. Co więcej, pomaga utrzymać witalność włosów;
biotyna – wspomaga zachowanie zdrowych włosów i skóry, a także pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych;

ekstrakt z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense) – wspiera prawidłową kondycję włosów, skóry oraz paznokci.

Przeciwwskazania
Slimperfect to preparat, który nie powinien być stosowany w przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
produktu. Nie zaleca się stosować go także w okresie ciąży oraz karmienia piersią.

Stosowanie
Zalecane dzienne spożycie Slimperfect dla osób dorosłych wynosi dwie tabletki. Zaleca się stosować po jednej tabletce, która
przyjmowana jest dwa razy dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia suplementu diety Slimperfect.

Przechowywanie
Slimperfect to suplement diety, który należy przechowywać w sposób niedostępny i niewidoczny dla małych dzieci. Opakowanie
preparatu powinno być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25°C). Zaleca się chronić produkt przed
działaniem światła oraz wilgoci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

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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