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Corposlim™ - 30 kapsułek
Cena

47,00 zł

Dostępność

Niedostępny tymczasowo

Czas wysyłki

do 48 godzin

Numer katalogowy

KAT00040

Kod EAN

5905279845435

Producent

Yango

Opis produktu
Schudnij skutecznie dzięki 15-stu naturalnym składnikom działającym synergicznie.

Przyspiesza przemianę materii
Redukuje wchłanianie tłuszczy z pokarmów
Ogranicza łaknienie
Zwiększa wykorzystanie energii z tłuszczu
Przyspiesza spalanie tłuszczu
Kapsułki z celulozy roślinnej, przyjazne wegetarianom i
weganom.

Składnik aktywny
Sprzężony kwas linolowy CLA 80%
Ekstrakt z owoców Garcinia Cambogia
w tym HCA (kwas hydroksycytrynowy)
L-karnityna
Ekstrakt z liści zielonej herbaty
w tym EGCG (galusan epigallokatechiny)
Chitosan
L-metionina
L-lizyna
Ekstrakt z czarnego pieprzu
w tym piperyna
Cynk
Witamina B6
Witamina B2
Biotyna
Chrom
Witamina D3
Witamina B12
Pozostałe informacje
Kapsułek w opakowaniu
Rodzaj kapsułek
Sugerowana dawka dzienna
1 opakowanie wystarcza na

1 kapsułka
170 mg
150 mg
90 mg
140 mg
50 mg
25 mg
40 mg
15 mg
10 mg
3 mg
2,85 mg
5 mg (50%*)
1,4 mg
1,4 mg
75 ug (150%*)
60 ug (150%*)
5 ug (100%*)
2,5 ug (100%*)
30 kapsułek
Wegetariańskie
1 kapsułka
30 dni

Składniki: sprzężony kwas linolowy (CLA 80%) z nasion krokosza barwierskiego Carthamus tinctorius, suchy ekstrakt z owoców
Garcinia Cambogia standaryzowany na minimum 60% HCA, L-karnityna (L-karnityna-L-winian), suchy ekstrakt z liści zielonej
herbaty standaryzowany na min. 50% EGCG, chitosan, L-metionina, L-lizyna (chlorowodorek L-lizyny), ekstrakt z czarnego
pieprzu standaryzowany na 95% zawartości piperyny, octan cynku, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, biotyna (wit. H),
pikolinian chromu, cholekalcyferol, cyjanokobalamina, substancja pomocnicza: sole magnezowe kwasów tłuszczowych;
kapsułka: celuloza roślinna, barwnik: dwutlenek tytanu
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Informacja: Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Osoby
przyjmujące leki przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Niewskazane małym dzieciom,
kobietom w ciąży oraz karmiącym. Wyprodukowano w Unii Europejskiej. Masa netto: 22,2 g.
Informacja alergiczna: produkt nie zawiera glutenu, cukru, składników mlecznych, soli spożywczej, kukurydzy, drożdży,
pszenicy, soi.
Produkowane bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.
Produkt wolny od metali ciężkich, takich jak arsen, kadm, ołów czy rtęć.
Główny Inspektorat Sanitarny: GIS-ŻP-SD-4230-04029/KC/17
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