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Slimperfect, 60 tabletek
 

Cena: 22,41 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Suplement diety Slimperfect to produkt dedykowany kobietom, które nie tylko pragną pozbyć się zbędnych kilogramów, ale także
zachować przy tym zdrowe włosy, skórę i paznokcie. Składniki Slimperfect pomagają zmniejszyć apetyt, wspierają metabolizm
tłuszczów i węglowodanów pomagając w skutecznej redukcji masy ciała.*
Slimperfect zawiera, aż 3 składniki wspierające odchudzanie oraz dodatkowo kwas hialuronowy, koenzym Q10, hydrolizat białek
kolagenowych, biotynę i wyciąg ze skrzypu polnego, który wspiera prawidłową kondycję włosów, skóry i paznokci. To jedyny produkt
na rynku o takim działaniu i składzie.

*Wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy wspiera prawidłowy metabolizm tłuszczówi węglowodanów, wyciąg z liści Gymnema sylwestre
pomaga zmniejszać apetyt, proszek z owoców opuncji figowej wspomaga redukcję masy ciała.
 Wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, wyciąg z liści Gymnema sylwestre, proszek z owoców opuncji figowej

Sposób użycia:

Dorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Skład

2 tabletki zawierają składniki główne: proszek z owoców opuncji figowej (100 mg), wyciąg z liści Gymnema Sylvestre (50 mg), w tym:
kwas gymnemowy (12,5 mg), wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy (50 mg), w tym: p-synefryna (3 mg), chrom (40 μg (100%*)),
Kompleks wyciągu z alg brunatnych i pestek winogron (10mg), w tym: wyciąg z alg brunatnych (5,5 mg), wyciąg z pestek winogron (4,5
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mg), wyciąg z ziela lucerny siewnej (50 mg), biotyna (50 μg (100%*)), ekstrakt z ziela skrzypu polnego (150 mg), hydrolizat białek
kolagenowych (20 mg), koenzym Q10 (10 mg), kwas hialuronowy (10 mg)

Podmiot odpowiedzialny

Aflofarm Farmacja Polska Spółka z o.o.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta
oraz zdrowy tryb życia.
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