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Herbatka dla odchudzających się APTEO, 20 sasz.
 

Cena: 8,19 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 sasz.

Postać saszet.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Dietetyczny środek spożywczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Herbatka dla osób odchudzających się ze składnikami pomagającymi utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Tamaryndowiec malabarski, ostrokrzew paragwajski, bez czarny i czerwona herbata - pomagają w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.
Koper włoski - wspomaga prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego i układu trawiennego.
Ostrokrzew paragwajski - pomaga w sytuacji zmęczenia psychicznego i fizycznego.
Ostrokrzew paragwajski - korzystnie wpływa na usuwanie wody z organizmu.

Składniki:
Wysuszone i rozdrobnione: kwiaty hibiskusa (Hibiscus sabdariffa L.); liście herbaty czerwonej (Pu-erh – Camellia sinensis) 20%; liście
ostrokrzewu paragwajskiego (Ilex paraguariensis) 15%; owoce bzu czarnego (Sambucus nigra) 15%; ziele trawy cytrynowej
(Cymbopogon citratus); owoce kopru włoskiego (Foeniculum vulgare); wyciąg z owoców tamaryndowca malabarskiego (Garcinia
cambogia) standaryzowany na 60% HCA (kwas hydroksycytrynowy) 2%; L - karnityna 1%.

Składnik  1 saszetka

kwiaty hibiskusa (Hibiscus sabdariffa L.)
liście herbaty czerwonej (Pu-erh – Camellia
sinensis)

0,4 g

liście ostrokrzewu paragwajskiego (Ilex
paraguariensis)

0,3 g

owoce bzu czarnego (Sambucus nigra) 0,3 g
ziele trawy cytrynowej (Cymbopogon citratus)
owoce kopru włoskiego (Foeniculum vulgare)
wyciąg z owoców tamaryndowca malabarskiego
(Garcinia cambogia)

0,04 g
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L - karnityna 0,02 g

Środki ostrożności:
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu.

Ze względu na obecność owoców kopru włoskiego nie stosować w przypadku uczulenia na rośliny z rodziny baldaszkowatych
(Umbelliferae) (anyż, kminek, seler, kolendra i koper) oraz atenol.

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Zawartość opakowania: 2 g x 20 saszetek (pakowanych w dodatkową papierową torebkę), masa netto 40 g
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