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NOBLE HEALTH GET SLIM MORNING & NIGHT 90 kapsułek +
Detox Max Vegan 21 kapsułek GRATIS
 

Cena: 37,40 PLN

Opis słownikowy

Producent NOBLE HEALTH

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościPobudza metabolizm do pracy i spalania tłuszczuProgram odchudzający na dzień i na nocJeśli zastanawiasz się jak
przyśpieszyć metabolizm, wspomóc redukcję masy ciała i po prostu zadbać o swoją sylwetkę, to mamy dla Ciebie Get Slim Morning &
Night. Każde opakowanie tego produktu to tak naprawdę 2 różne formuły: na dzień i noc. Opracowane, by dawać Ci optymalne efekty w
odpowiednich porach Twojego rytmu doby.Formuła na dzień wspomoże kontrolę wagi, np. dzięki ekstraktowi z papryki Cayenne. O
wsparcie metabolizmu zadbają natomiast ekstrakt z zielonej herbaty czy owoc gorzkiej pomarańczy.Formuła na noc zawiera chmiel,
który działa relaksująco i wspomaga zasypianie czy cynk, który działa na metabolizm węglowodanów i kwasów tłuszczowych.Obie
formuły tworzą efektywny program, z którym łatwiej osiągniesz swoje wymarzone rezultaty!Teraz większe opakowanie!Czytelniczki
Women’s Health polecają!Produkt rekomendowany w niezależnych testach konsumentów Women's Health jako wsparcie skutecznej
redukcji wagi.Nagroda „Prix de Beaute COSMOPOLITAN 2015”Get Slim MorningEkstrakt z zielonej herbaty – wspomaga metabolizm i
spalanie tłuszczów.Ekstrakt z papryki Cayenne – wspiera redukcję masy ciała.Chrom – przyczynia się do utrzymania właściwego
poziomu glukozy we krwi oraz wspomaga prawidłowy metabolizm makroskładników odżywczych.Witamina B6 i B12 – są istotne dla
prawidłowego metabolizmu homocysteiny, dodatkowo witamina B6 pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny.Owoc gorzkiej
pomarańczy – wspiera utrzymanie prawidłowej masy ciała, metabolizm węglowodanów i tłuszczów.Get Slim NightAloes – korzystnie
wpływa w stanach zmęczenia, stymuluje metabolizm, wspomaga procesy usuwania ubocznych produktów przemiany materii (działanie
detoksykacyjne) oraz prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.Chmiel – działa relaksująco, wspomaga optymalne
odprężenie, zasypianie i zdrowy sen.Skrzyp polny – wspomaga utrzymanie prawidłowej kondycji skóry, włosów i paznokci.Ryboflawina,
tiamina oraz witaminy B6 i B12 – wspomagają prawidłowy metabolizm energetyczny.Cynk – pomaga w utrzymaniu prawidłowego
metabolizmu węglowodanów, kwasów tłuszczowych i innych makroskładników odżywczych.Zalecane spożycieNależy stosować 2
tabletki Get Slim Morning, najlepiej rano po śniadaniu oraz 1 tabletkę Get Slim Night wieczorem przed snem. Tabletki należy popić
szklanką wody. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla zachowania dobrego stanu
zdrowia. Spożycie zalecanej dziennej porcji produktu zapewnia korzystny efekt dla zdrowia.Zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u
dzieci i kobiet w ciąży (zawartość kofeiny 15 mg w zalecanej dziennej porcji - wynika z obecności ekstraktu z zielonej herbaty i
kawy).Ilość zawartych tabletek w jednym opakowaniu Get Slim Morning & Night wystarcza na 4-tygodniową
suplementację.WażneSuplement nie jest przeznaczony dla osób cierpiących na choroby układu krążenia. Nie zaleca się stosowania u
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dzieci i kobiet w ciąży.SkładnikiSkładniki Get Slim Morning: substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z ziaren
zielonej kawy (Coffea arabica L.), ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis O. Kuntze), ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy
(Citrus aurantium L.), ekstrakt z owoców papryki Cayenne (Capsicum annuum), skrobia, substancje przeciwzbrylające – sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; cyjanokobalamina, chlorowodorek pirydoksyny, chlorek chromu (III).Składniki Get
Slim Night: substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense L.), ekstrakt z
szyszek chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus), glukomannan (konjac mannan), spirulina (Arthrospira platensis), skrobia, ekstrakt soku
z liści aloesu (Aloe barbadensis L.), substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, tlenek cynku, substancja
przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu, ryboflawina, monoazotan tiaminy, cyjanokobalamina, chlorowodorek
pirydoksyny.ProducentNoble Health Sp. z o.o.ul. Warszawska 62, Wielogóra26-660 Jedlińsk
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