SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 40 05

Domowa apteczka apetyt stop max x 14 sasz
Cena: 14,69 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

14 sasz

Postać

Proszki

Producent

DOMOWA APTECZKA

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
nasiona babki płesznik, fruktoza, aromaty, substancja przeciwzbrylająca: celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt Garcinia Cambogia
(standaryzowany na 60% hydroksycytratów), cynamon, tlenek cynku, chlorek chromu (III)
3 saszetki zawierają:
Błonnik (nierozpuszczalny - 7350 mg*, rozpuszczalny – 4650 mg*)
Garcinia Cambogia (hydroksycytraty) – 600 mg* (360 mg)
Cynamon - 150 mg*
Cynk - 4,5 mg 45% RWS
Chrom – 60 µg 150% RWS
* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Masa netto
Zawartość netto: 84 g (14 saszetek po 6g)
Charakterystyka
Składniki zawarte w Apetyt Stop MAX korzystnie wpływają na:
ograniczenie ilości spożywanego pokarmu i utrzymanie prawidłowej sylwetki i przestrzeganie diety ( Garcinia Cambogia)
efekt wypełnienia żołądka
prawidłowy poziom cukru we krwi (chrom, cynamon)
prawidłowy metabolizm węglowodanów i tłuszczy (cynk, Garcinia Cambogia)
Zastosowanie: Zmniejszenie nadmiernego apetytu.
Przeciwwskazania
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Niewskazane dla: osób nadwrażliwych na którykolwiek składnik preparatu. Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby
powyżej 16 lat: maksymalnie 3 saszetki. Dzieci 12-16 lat, kobiety w ciąży oraz karmiące piersią - należy skonsultować się z lekarzem.
Stosowanie
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: maksymalnie 3 saszetki (18 g). Sposób użycia: 1 saszetkę (6 g) wymieszać energicznie w 125
g – 150 g jogurtu naturalnego bez cukru lub ewentualnie w ½ szklanki letniej wody. Spożyć na 15 minut przed posiłkiem. Przy
spożywaniu preparatów z błonnikiem należy pić około 1,5 litra wody niegazowanej dziennie. Nie należy zastępować suplementem
regularnych posiłków.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Producent
Domowa Apteczka
ul. Myśliwska 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Ważne informacje
Produkt słodzony fruktozą. Konsumpcja żywności zawierającej fruktozę prowadzi do niższego wzrostu poziomu glukozy we krwi w
stosunku do środków spożywczych zawierających sacharozę lub glukozę. Indeks glikemiczny fruktozy (IG) – 23
Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem apteka@tanie-leczenie.pl.
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