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NOBLE HEALTH GET SLIM CELLULITE 30 kapsułek
 

Cena: 33,28 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent NOBLE HEALTH SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościNOBLE HEALTH GET SLIM CELLULITE 30 kapsułekWalka o dobry wygląd skóry nie jest prosta, ale hej, nie poddamy się tak
łatwo! :)Zwłaszcza, że teraz mamy tak dobrych sojuszników jak Get Slim Cellulite.W każdej kapsułce Get Slim Cellulite połączyliśmy 9
roślinnych ekstraktów, a do tego kluczowe witaminy. Byś mogła skorzystać z ich wyjątkowych właściwości i zyskać wygląd skóry o
jakim marzysz!• Ekstrakt z pestek winogron wzmacnia naczynia krwionośne, wspomaga mikrokrążenie (kapilary) oraz prawidłowe
funkcjonowanie tkanki łącznej, korzystnie wpływa na zdrowie i wygląd skóry.• Papryka Cayenne pomaga kontrolować masę ciała.• Jod
przyczynia się do zachowania zdrowia skóry i utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.• Witamina C odgrywa istotną
rolę w prawidłowej produkcji kolagenu, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych i skóry.• Ryboflawina
pomaga zachować zdrową skórę.• Skrzyp polny pomaga zachować elastyczność tętnic.Zalecane spożycie1 tabletka dziennie najlepiej
rano, popić szklanką ciepłej wody.WażneNie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia.Składnikihydroksypropylometyloceluloza, ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera), ekstrakt z liści morwy białej (Morus alba),
ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium), ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis), octan D-alfa-tokoferylu,
ekstrakt z kory sosny śródziemnomorskiej (Pinus pinea), ekstrakt z plechy morszczynu pęcherzykowatego (Fucus vesiculosus), ekstrakt
z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense), kwas L-askorbinowy, mieszanka witaminowa (celuloza mikrokrystaliczna,
cyjanokobalamina, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, ryboflawina), ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba),
skrobia ziemniaczana, ekstrakt z owoców papryki Cayenne (Capsicum annuum), substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu.ProducentNoble Health Sp. z o.o.ul. Franciszka Legackiego 726-600 Radom
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