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BE SLIM ZIELONA KAWA 30 tabletek
 

Cena: 22,45 PLN

Opis słownikowy

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

BE SLIM ZIELONA KAWA 30 tabletek

 

Wskazania 

Suplement diety Be Slim ZIELONA KAWA to złożony preparat, który wspiera proces odchudzania. 

 

Działanie 

Be Slim ZIELONA KAWA zawiera unikalne połączenie wyciągów z: zielonej kawy, nasion fasoli, zielonej herbaty, gorzkiej pomarańczy,
opuncji figowej oraz witamin B6, B12 i chromu.

Wyciąg z zielonej kawy to ekstrakt naturalnego pochodzenia pozyskany z ziaren kawy, która nie została poddana procesowi
palenia; zawiera 50% kwasu chlorogenowego.

Wyciąg z zielonej herbaty posiada właściwości antyoksydacyjne, działa energetyzująco i witalizująco. Wspiera utrzymanie prawidłowego
poziomu glukozy i cholesterolu we krwi. Sprzyja osiągnięciu prawidłowej wagi ciała i wspomaga wydalanie wody przez nerki. Wyciąg z
zielonej herbaty wspiera beta-oksydację kwasów tłuszczowych prowadząc do zmniejszenia ilości tkanki tłuszczowej.
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Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników i utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we
krwi.

Wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy zawierający p-synefrynę przyczynia się do zdrowia układu pokarmowego wspierając metabolizm
lipidów i węglowodanów oraz ułatwiając kontrolę prawidłowej wagi.

Wyciąg z owoców opuncji figowej wspiera kontrolę wagi i wspomaga odchudzanie; pomaga zmniejszyć apetyt. Odpowiada za
prawidłową absorbcję węglowodanów i lipidów oraz wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Witamina B6 wspiera pozyskiwanie energii w procesach metabolicznych i przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Może
wpływać na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia.

Witamina B12 wspiera układ odpornościowy, pomaga w prawidłowym przebiegu procesów metabolicznych oraz funkcji psychicznych.
Korzystnie wpływa na zmniejszenie męczenia.

 

Sposób użycia 

1 tabletka 1 raz dziennie. Zaleca się zażywać w trakcie posiłku.

 

Skład 

Porcja zawiera:

  

Składnik

  

Zawartość w  1 tabletce
  

Wyciąg z zielonej kawy W przeliczeniu na suszoną zieloną kawę, w tym zawartość
kwasu chlorogenowego 

  

600 mg 6000 mg 300 mg

  

Wyciąg z nasion fasoli w przeliczeniu na suszoną fasolę 

  

 50 mg 200 mg
  

Wyciąg z liści zielonej herbaty w przeliczeniu na suszoną zieloną herbatę

  

 50 mg 250 mg
  

Wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy w przeliczeniu na suszone owoce gorzkiej
pomarańczy w tym zawartość p-synefryny 6%

  

50 mg 250 mg 3 mg

  

Wyciąg z owoców opuncji figowej w przeliczeniu na suszoną opuncję

  

50 mg 1000 mg
  

Chrom

  

40 mg (100% ZDS)
  

Witamina B12

  

2,5 mg (100 % ZDS)
  

Witamina B6

  

1,4 mg (100% ZDS)

 ZDS - Zalecane Dzienne Spożycie
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