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Tridufit ŚWIAT ZDROWIA, 60 tbl
 

Cena: 31,40 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety, którego składniki wpływają korzystnie na utrzymanie prawidłowej masy ciała (yerba mate, Garcinia cambogia),
prawidłowy poziom glukozy we krwi (gurmar), ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym (yerba mate)kontrolę apetytu (gurmar, 
Garcinia cambogia) i uczucie komfortu trawiennego (Garcinia cambogia).

Składniki:
substancja wypełniająca: celuloza; wyciąg z liści gurmaru (Gymnema sylvetre) standaryzowany na 25% kwasu gymnemowego, DER 10:1;
wyciąg ze skórek owoców tamaryndowca malabarskiego (Garcinia cambogia) standaryzowany na 50% kwasu hydroksycytrynowego,
DER 16:1; substancja przeciwzbrylająca: fosforany wapnia; wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego - yerba mate (Illex paraguariensis)
standaryzowany na 2% kofeiny, DER 2:1; substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancje przeciwzbrylające: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; emulgator: glikol polietylenowy; substancja przeciwzbrylająca: talk; barwniki:
karoteny, tlenki i wodorotlenki żelaza, kwas karminowy.

Składnik 1 tabletka
Wyciąg z gurmaru, w tym 200 mg
   kwas gymnemowy 50 mg
Wyciąg z tamaryndowca malabarskiego (Garcinia
cambogia), w tym

200 mg

   kwas hydroksycytrynowy 100 mg
Wyciąg z ostrokrzewu paragwajskiego (yerba
mate), w tym

25 mg

   kofeina 0,5 mg

Zalecane dzienne spożycie: 1 tabletka dziennie, popijając wodą.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu. 

Preparat zawiera kofeinę (zawartość kofeiny: 0,5 mg w 1 tabletce). Nie zaleca się stasować u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących
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piersią. Osoby przyjmujące leki przeciwcukrzycowe lub insulinę stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem.

Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Opakowanie: 60 tabletek powlekanych, masa netto 62,8 g

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

