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Panaseus Talia osy - 50 kapsułek
Cena

39,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

KAT00065

Kod EAN

5904365788380

Producent

Panaseus

Opis produktu

Po środki wspomagające odchudzanie sięgają osoby, które walczą z dodatkowymi kilogramami. W utrzymaniu
prawidłowej masy ciała ogromne znaczenie ma aktywność fizyczna oraz to co jemy. Suplement diety Panaseus Talia osy to
kompozycja synergicznie działających ekstraktów roślinnych, które pomagają w walce o idealną sylwetkę.
Zielona herbata pomaga utrzymać wagę na właściwym poziomie oraz wpływa na regulację poziomu cholesterolu.
Dodatkowo jest świetnym przeciwutleniaczem oraz pomaga uspokoić i oczyścić umysł.
Gurmar zmniejsza apetyty na produkt słodki oraz kontroluje poziom glukozy we krwi.
Pokrzywa indyjska reguluje proces odkładania się tłuszczu.
Haritaki równoważy poziom gazu trawiennego oraz wpływa na regularność wypróżnień.
Amla wspiera tranzyt jelit oraz utrzymuje przewód pokarmowy w prawidłowej kondycji.
Bibhitaki pomaga utrzymać układ pokarmowy wolny od pasożytów oraz przyczynia się do prawidłowej kondycji błony
śluzowej przewodu pokarmowego.
Karczoch wspomaga odchudzanie z uwagi na obniżenie poziomu lipidów we krwi.
Lucerna wpływa na metabolizm i apetyt, co powoduje zmniejszenie masy ciała.

• Wydajne połączenie 9 składników
• Synergiczne połączenie roślin
• 50 dni naturalnej suplementacji
• Delikatne roślinne kapsułki
• Produkt wegański
Składnik aktywny
Zielona herbata - ekstrakt
w tym polifenole (95%)
w tym katechiny (70%)
w tym EGCG (40%)
Triphala - ekstrakt
z czego ampla (33%)
z czego bibhitake (33%)
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z czego migdałecznik chebułowiec (33%)
w tym taniny (40%)
Karczoch - ekstrakt 10:1
Gurmar - ekstrakt
w tym kwasy gymnemowe (75%)
Pokrzywa indyjska - ekstrakt 10:1
Mangostan - ekstrakt 10:1
Lucerna - ekstrakt 10:!
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Zalecane dawkowanie: 1 kapsułka raz dzienne.
Sposób użycia: Kapsułki połknąć i popić dużą ilością wody, po pierwszym posiłku.
Składniki: Ekstrakt z zielonej herbaty (Camelia sinensis) standaryzowany na zawartość min. 95% polifenoli oraz min. 70%
katechin oraz min. 40% EGCG, ekstrakt z triphali (w tym Terminalia belerica 33,3%, Terminalia chebula 33,3%, Emblica
officinalis 33,3%) standaryzowany na zawartość min. 40% tanin, substancja wypełniająca: inulina z korzenia cykorii
(prebiotyk) , ekstrakt z karczocha (Cynara scolymus) 10:1, ekstrakt z gurmar (Gymnema Sylvester) standaryzowany na
zawartość min. 75% kwasów gymnemowych, ekstrakt z pokrzywy indyjskiej (Coleus forskohlii) 10:1, ekstrakt z mangostanu
(Garcinia mangostana) 10:1, ekstrakt z lucerny (Medicago sativa) 10:1. Skład kapsułki: celuloza roślinna (wegetariańskie)
Informacja: Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji. suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej
diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Osoby przyjmujące leki powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Niewskazane dzieciom,
kobietom w ciąży i karmiącym. Wyprodukowano w UE. Podmiot odpowiedzialny: SSL Sp. z o.o. ul. Granitowa 3/14,
02-681 Warszawa. Masa netto: 23,3 g
Informacja alergiczna:
Nie zawiera jaj, orzechów, soi, składników mlecznych, selera, gorczycy, sezamu.
Wizualizacja może różnić się od opakowania rzeczywistego.

Produkowane bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.
Produkt wolny od metali ciężkich, takich jak arsen, kadm, ołów czy rtęć.
Główny Inspektorat Sanitarny: 2021/09/23/SD/C39281
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