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LIPOREDIUM 60 tabletek
 

Cena: 30,29 PLN

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościLIPOREDIUM 60 tabletek  KILOGRAMY GINĄ BEZPOWROTNIE 

Czy wiesz, że ponad połowa kobiet po odchudzaniu znowu przybiera na wadze?*

Podczas odchudzania ważne jest nie tylko spalanie tkanki tłuszczowej, które
pozwala na osiągnięcie oczekiwanych efektów. Ważna jest również kontrola,

dzięki której możliwe jest utrzymanie prawidłowej masy ciała. Dlatego powstał
suplement diety Liporedium.

Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z Cola Nitida, dzięki której wspomagane jest intensywne spalanie tłuszczu.
Składniki Liporedium wspomagają skuteczną redukcję masy ciała (pieprz kajeński) oraz wspierają utrzymanie prawidłowej wagi
(ostrokrzew paragwajski). 

Intensywne spalanie tłuszczu

Redukcja masyciała

Utrzymanie prawidłowej wagi
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* Na podstawie badania omnibusowego, 55% uczestniczek badania
zaobserwowało u siebie ponowny wzrost wagi.

Zawarte w suplemencie diety Liporedium wyciągi roślinne znane są ze swoich właściwości wspomagających redukcję tkanki
tłuszczowej, a tym samym masy ciała. Nasiona Cola nitida przyczyniają się do intensywnego spalania tłuszczu, a pieprz kajeński
pomaga zmniejszyć masę ciała. W procesie rozkładu lipidów przydatny będzie ostrokrzew paragwajski, który także pomaga zachować
właściwą wagę. Kwas hydroksycytrynowy (HCA) zawarty w owocach Garcinia cambogia wpływa na zahamowanie procesu tworzenia
się oraz magazynowania tłuszczów. Dodatkowo Garcinia cambogia jest składnikiem, który wpływa na redukcję apetytu.

Podczas odchudzania ważne jest spalanie tkanki tłuszczowej, które pozwala na osiągnięcie oczekiwanych efektów. Uzyskanie
odpowiedniej wagi ciała oraz szczupłej sylwetki wymaga od osoby odchudzającej się konkretnego działania. Spalanie tkanki tłuszczowej
nie jest jednak proste, a odchudzanie nie zawsze kończy się sukcesem. Można temu zaradzić stosując suplement diety Liporedium z
wysoką dawką wyciągu z Cola Nitida, który wspiera intensywne spalanie tłuszczu.

 

Spalanie tłuszczu – wskazówki:

1 Sięgnij po suplement diety Liporedium, z wysoką dawką wyciągu z Cola Nitida, dzięki której wspomagane jest intensywne spalanie
tłuszczu.

2Ogranicz węglowodany i produkty powodujące duże wahania poziomu cukru we krwi.

3 Wzbogać swoją dietę o zielone warzywa, które są bogate w błonnik, sole mineralne i mnóstwo witamin.

4 Jedz „zdrowe” tłuszcze – z ryb, orzechów, oliwy z oliwek itd.

5 Na ostatni posiłek w ciągu dnia wybierz białko, które wolno się trawi (np. białko z kurczaka czy indyka).

Cola Nitida (kola błyszcząca) jest rośliną z rodziny zatwarowatych (ślazowatych), czyli roślin zielnych, krzewów i drzew szeroko
rozprzestrzenionych na Ziemi, w niemal wszystkich strefach klimatycznych, w większości występujących w strefie tropikalnej. Cola
Nitida pochodzi z rejonu Liberii i Wybrzeża Kości Słoniowej, a uprawiana jest na rozległych obszarach Afryki Zachodniej. Jest drzewem
jednopiennym osiągającym nawet 15m wysokości. Cola Nitida posiada skórzaste, ciemnozielone liście oraz żółtawe kwiaty z
czerwonym żyłkowaniem. Owoce koli błyszczącej mają kształt gwiazdkowaty i rozpadają się na 4-5 mniejszych mieszkowatych
owocków.Cola Nitida znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach. W niektórych rejonach jej nasiona wykorzystywane są jako amulety
lub środki płatnicze. Natomiast wyciąg z nasion Cola Nitida ma świetne zastosowanie w odchudzaniu. Cola nitida wspiera spalanie
tłuszczu, a co za tym idzie jest skutecznym sposobem na osiągnięcie zgrabnej i szczupłej sylwetki.Zalecane
spożyciePrzeciwwskazaniaNie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu. Nie stosować u dzieci
poniżej 12. roku życia, u kobiet w ciąży oraz u kobiet karmiących piersią.WażneZalecana dzienna porcja: 2 tabletki. Zaleca sie
przyjmować po jednej tabletce dwa razy dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.SkładnikiSubstancje
wypełniające: sorbitole, celuloza, wyciąg z nasion koli błyszczącej, wyciąg z owoców pieprzu kajeńskiego, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego, wyciąg ze skórek owoców Garcinia Cambogia, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu,
substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza, wosk pszczeli biały, wosk carnauba.Zawartość składników w jednej tabletce:wyciąg z
nasion koli błyszczącej (Cola nitada) - 100mg, w tym: kofeina - 10mgwyciąg z owoców pieprzu kajeńskiego (Capsicium annuum) -
30mgwyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego - 25mg w tym: kofeina - 1mgwyciąg ze skórek owoców Garcinia cambogia - 15mg, w
tym: kwasu hydroksycytrynowego – 9mg.ProducentAflofarm Farmacja Polska sp. z o.o.ul. Partyzancka 133/15195-200 Pabianice
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