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LITOXEN SLIM + Litoxen Zestaw promocyjny
 

Cena: 14,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 tabl. (2 poj. po 20 tabl.)

Postać tabl.mus.

Producent XENICO PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościLITOXEN SLIM + Litoxen Zestaw promocyjnyZestaw suplementów diety Litoxen zawiera preparaty w formie tabletek
musujących Slim i Elektrolity, które wspomagają odchudzanie. Preparaty nie zawierają sztcznych składników.Litoxen Slim to najwyższej
jakości produkt, który uzupełnia dietę w elektrolity, nawadnia i mineralizuje organizm, a także pomaga kontrolować wagę ciała. Litoxen
Slim zawiera standaryzowany ekstrakt z owoców Garcinia Cambogia, którego głównym składnikiem jest kwas hydroksycytrynowy
(HCA), który hamuje napady uczucia głodu oraz przyspiesza spalanie tłuszczu. Garcinia Cambogia pomaga kontrolować wagę ciała, a
także zmniejszyć uczucie głodu i apetytu na słodycze.Litoxen Slim zawiera:Magnez który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
mięśni i w zachowaniu równowagi elektrolitowej.Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego wyglądu skóry, włosów i paznokci
oraz jest niezbędny w syntezie białek i metabolizmie makroskładników.Sód jest podstawowym elektrolitem, który reguluje dystrybucje
wody w organizmie.Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz układu nerwowego.Witamina C i kwas pantotenowy
przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz zmniejszają uczucie zmęczenia i znużenia.Chrom
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego
poziomu glukozy we krwi.WażneNie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.Składnikiregulator kwasowości: kwas
cytrynowy; diwęglan sodu; standaryzowany ekstrakt z mangostanu (Garcinia Cambogia) sorbitole; diwęglan potasu; chlorek sodu;
chlorek potasu;węglan magnezu; kwas L-askorbinowy; glikozydy stewiolowe; naturalny aromat pomarańczowy; glikol polietylenowy;
koncentrat buraka czerwonego; chlorek chromu; cytrynian cynku; ryboflawiny; D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy).Litoxen
Elektrolity, 20 tabletek musującychLitoxen uzupełnia codzienną dietę w elektrolity, nawadnia i mineralizuje organizm. Produkt
przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych.Litoxen jest szczególnie zalecany:w upalne dni, w okresie zwiększonego wysiłku
fizycznego, obfitego pocenia – w celu uzupełniania płynów.w okresie zwiększonego zapotrzebowania organizmu na składniki
produktu.Glukoza jest podstawowym źródłem energii dla pracy mózgu i serca.Sód jest podstawowym elektrolitem, który reguluje
dystrybucję wody w organizmie.Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi oraz wspomaga funkcjonowanie układu
nerwowego i mięśni.Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz układu nerwowego. Przyczynia
się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.Składniki preparatu Litoxen elektrolity:regulator kwasowości: kwas cytrynowy;
diwęglan sodu; substancja wiążąca: sorbitole; glukoza; sole potasowe kwasu ortofosforowego; kwas L-askorbinowy (witamina C);
aromat pomarańczowy naturalny; substancja słodząca: glikozydy stewiolowe; substancja wiążąca: glikol polietylenowy; koncentrat
buraka czerwonego; barwnik: ryboflawiny.ProducentXENICO PHARMA
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