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Liporedium tabletki, 60 tbl
 

Cena: 39,80 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety Liporedium wspomagający intensywne spalanie tłuszczu, redukcję masy ciała i utrzymanie prawidłowej wagi.

Cola nitida - wspiera intensywne spalanie tłuszczu.
Pieprz kajeński - przyczynia się do redukcji masy ciała.
Ostrokrzew paragwajski - przyczynia się do rozkładu lipidów i pomaga w utrzymywaniu prawidłowej wagi.
Garcinia cambogia - dzięki zawartości kwasu hydroksycytrynowego (HCA) hamuje proces tworzenia tłuszczów i ich magazynowanie
oraz przyczynia się do zmniejszenia apetytu.

Wartości odżywcze w 1 tabletce:
Wyciąg z nasion koli błyszczącej (Cola nitida): 100 mg
W tym kofeiny: 10 mg
Wyciąg z owoców pieprzu kajeńskiego (Capsicum annuum): 30 mg
Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego (Ilex paraguariensis): 25 mg
W tym kofeiny: 1 mg
Wyciąg ze skórek owoców Garcinia cambogia:15 mg
W tym kwasu hydrosycytrynowego: 9 mg

Sposób użycia:
Dorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może
być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przeciwwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 roku życia, kobiet ciężarnych i karmiących piersią, a także nadwrażliwych na
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działanie kofeiny.

Nadmierne spożycie może mieć efekt przeczyszczający.

Zawiera kofeinę (22 mg). Nie zaleca się stosowanie u dzieci i kobiet w ciąży.

Skład:
1 tabletka Liporedium zawiera: Wyciąg z nasion koli błyszczącej 100 mg (w tym kofeiny 10 mg), Wyciąg z owoców pieprzu kajeńskiego
30 mg, Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego 25 mg (w tym kofeiny 1 mg), Wyciąg ze skórek owoców Garcinia cambogia 15 mg (w
tym kwasu hydroksycytrynowego 9 mg)

Opakowanie: 60 tabletek

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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