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SWANSON Fat Burner 60 tabletek
 

Cena: 39,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent PRO SPORT S.C.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Właściwości• Stymuluje metabolizm do gubienia tłuszczu• Wspiera odchudzanie• Formuła zawiera opatentowane składnikiFat Burner
jest naturalnym produktem wspierającym walkę z wagą. Jest idealnym suplementem, który wspomoże zgubienie zbędnych kilogramów
nie narażając organizmu na obcowanie ze składnikami pochodzenia chemicznego. Produkt nie ma w swoim składzie kofeiny ani
żadnych składników zwiększających ciśnienie, dzięki czemu osoby wrażliwe na kofeinę spokojnie mogą go zażywać.Chrom bardzo
skutecznie łagodzi objawy hipoglikemii (spadku stężenia glukozy we krwi), którego objawem mogą być np. napady apetytu. Hipoglikemia
występuje u osób chorych na cukrzycę a także dotyka osoby stosujące restrykcyjną dietę lub dietę niskowęglowodanową. Chrom
reguluje poziom cukru we krwi Kwas hydroxycytrynowy (HCA) jest pochodzenia naturalnego z owoców drzewa Garcinia Cambogia, który
aktywnie uczestniczy w prawidłowych przemianach tłuszczów, węglowodanów i białek w organizmie.HCA regulując przemiany
metaboliczne składników pokarmowych wspomaga redukcję nadwagi. HCA reguluje niekorzystny wpływ cukru na tkankę tłuszczową,
zmniejsza łaknienie na słodycze.Zalecane spożycieDwie tabletki dziennie 30-60 min przed jedzeniem.Składniki

 

Swanson Fat Burner - (60 tab)  2 tabletki dzienne referencyjne wartości spożycia

Witamina B-6 (chlorowodorek pirodyksyny) 22mg 1571%

Chrom (pikolinian chromu) Chromax® 133mg 333*

HCA (kwas hydroxycytrynowy) (z 667mg
Citrimax® (garcinia cambogia) ekstrakt
owocu)

333mg *

Cholina 167mg *

Inozytol 133mg *

L-metionina 67mg *
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Ocet jabłkowy (proszek) 67mg *

Grapefruit (proszek) 67mg *

Lecytyna (z soi) 67mg *

Tauryna 67mg *
Witamina B-6, chrom, cholina, inozytol, l-metionina, ocet jabłkowy proszek, grapefruit proszek, lecytyna,

tauryna, substancja wiążąca: węglan wapnia, substancje wypełniające: mikrokrystaliczna celuloza, kwas stearynowy i sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, stabilizator: sól sodowa karboksymetylocelulozy, substancja glazurująca: szelak.ProducentSwanson Health
ProductsFargo,ND 58108
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