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Apetiblock Suplement diety o smaku wiśniowo-malinowym
50 sztuk
 

Cena: 20,51 zł

Opis słownikowy

Część ciała Jelita, Żołądek

Dla kogo Dla kobiet, Dla mężczyzn

Marka APETIBLOCK

Opakowanie 50 tabletek

Postać Tabletki musujące

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA

Przeznaczenie Odchudzanie

Rodzaj produktu Suplement diety

Wiek Dla dorosłych

Opis produktu
 

Opis
Apetiblock to suplement diety w postaci tabletek musujących do ssania, przeznaczony dla osób dorosłych. W swoim składzie zawiera
roślinne ekstrakty ze skórki owoców Garcinia cambogia oraz z liści Gymnema sylvestre. Produkt uzupełnia dietę także w chrom. Chrom
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych, a także pomaga w utrzymaniu prawidłowego
poziomu glukozy we krwi.

Apetiblock smak wiśniowo-malinowy jest przyjemny i uzyskany za pomocą aromatów dodanych do produktu.

Wartości odżywcze 1 tabletka 2 tabletki 3 tabletki
Wyciąg z Garcinia combogia 50 mg 100 mg 150 mg
Wyciąg z Gymnema
sylvestre

50 mg 100 mg 150 mg

Chrom 40 µg (100%)* 80 µg (200%)* 120 µg (300%)*
*% referencyjnej wartości
spożycia

Stosowanie
Dorośli: 1 tabletka od 1 do 3 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci. Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 60 dni.
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Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem
produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia
Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 60 dni.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci

Działanie
Garcinia cambogia oraz Gymnena sylvestre pomagają zmniejszyć apatyt, zniwelować uczucie głodu oraz chęć podjadania,zawiera
substancje słodzące

Składniki
Substancja wiążąca: sorbitole, wyciąg ze skórki owoców Garcinia cambogia, wyciąg z liści Gymnema sylvestre, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, aromat malinowy i wiśniowy, regulator kwasowości: węglany sodu, chlorek chromu (III), koncentrat z buraka
czerwonego, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, substancje słodzące
cyklaminiany: acesulfam K, sacharyny.
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