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SINGULARIS SUPERIOR SLIM GARD 60 kapsułek
 

Cena: 32,60 PLN

Opis słownikowy

Producent ACTIVEPHARM LABS SP. Z O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

SINGULARIS SUPERIOR SLIM GARD 60 kapsułek

WIELOKIERUNKOWA WALKA Z NADWAGĄ

Głównymi składnikami suplementu diety SLIM GARD są przebadane i opatentowane składniki:• GarCitrin ®+ Citrin ® zawierające
Garcinia cambogia (Tamarynda malabarska), która:– wspomaga kontrolowanie wagi ciała,– zmniejsza uczucie głodu i apetyt na
słodycze,– zapobiega odkładaniu tłuszczu w organizmie,– pozwala utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi,• ForsLean®
zawierający Coleus Forskohlii (Pokrzywa indyjska)– wspomaga kontrolowanie wagi ciała,– pomaga regulować metabolizm tłuszczów,•
Bioperine® zawierająca Piper Nigrum (Pieprz czarny)– pomaga w trawieniu toksyn,– wspomaga kontrolowanie wagi ciała,– pomaga
zachować naturalne funkcje trawienne,– zwiększa skuteczność pozostałych składników ziołowych.

Suplement diety SLIM GARD to innowacyjny produkt zawierający kompozycję naturalnych składników czynnych, wspierających proces
trawienia oraz gospodarkę tłuszczową organizmu, poprzez co pomagają w utrzymaniu pożądanej masy ciała.

Substancje zawarte w suplemencie diety SLIM GARD działając synergistycznie przyspieszają metabolizm, zmniejszają łaknienie i
pobudzają organizm do spalania maksymalnej ilości kalorii. Formuła suplementu diety SLIM GARD skierowana jest zarówno dla kobiet i
mężczyzn, którzy szukają metody na szczupłe ciało. Suplement przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży po 12 roku życia.

Bioperine®, GarCitrin ®, Citrin ® są zarejestrowanymi znakami towarowym firmy Sabinsa Corporation.
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Sposób użycia

Zaleca się stosowanie 1 kapsułki 2 razy dziennie, podczas posiłku lub bezpośrednio po jedzeniu.Dla utrzymania prawidłowego stanu
zdrowia należy stosować zrównoważony sposób żywienia i prowadzić zdrowy tryb życia.

 

 

Składniki

Citrin® -  w tym standaryzowany ekstrakt z garcinia cambogia, LeanGard® - w tym standaryzowane ekstrakty z: pokrzywy indyjskiej -
ForsLean®, garcinia cambogia i garcinolu - GarCitrin®, garcinol, owoców pieprzu czarnego - BioPerine®, żelatyna, celuloza
mikrokrystaliczna, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja przeciwzbrylająca), woda oczyszczona. Produkt został
zoptymalizowany pod względem bezpieczeństwa zastosowanych składników pomocniczych.

 

Dzienna porcja (2 kapsułki) zawiera:LeanGard® - 200 mg, w tym standaryzowane ekstrakty z: pokrzywy indyjskiej - ForsLean® (4-8%),
garcinia cambogia i garcinolu - GarCitrin®, gdzie garcinia cambogia (HCA) 25- 35%, a garcinol 2-5%, owoców pieprzu czarnego -
BioPerine® (0,3-1%) oraz Citrin® - 500 mg, w tym standaryzowany ekstrakt z garcinia cambogia (HCA 50-60%).
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