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COLWAY SLIMCOL, 60 KAPSUŁEK
 

cena: 135,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać kapsułki

Producent COL-WAY Sp. jawna

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Suplement diety SlimCol posiada w swoim kompozycję ekstraktów roślinnych, dobranych tak, by wspomagać organizm podczas
procesu odchudzania. Zawiera ekstrakt z Mumio, zwany „krwią gór”. To substancja, którą można znaleźć jedynie w kilku miejscach na
ziemi, na dużych wysokościach – głównie w głębokich pieczarach gór Azji Środkowej, Tybetu czy Iranu . Mumio jest naturalną
substancją o wyjątkowym składzie - działa odmładzająco, wspiera metabolizm tłuszczów i cukrów, przyczynia się do normalizacji masy
ciała. Kompozycja zawiera kapsaicynę, która stymuluje proces utleniania węglowodanów oraz wpływa na utrzymanie prawidłowej masy
ciała po odchudzaniu. Przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wyoming badania jednoznacznie udowodniły, że substancja
ta skutecznie przeciwdziała otyłości i spala kalorie. Jest antyoksydantem, więc dodatkowo chroni organizm przed działaniem wolnych
rodników. Dodany do SlimCol karczoch wspiera utratę wagi oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu we
krwi. Zastosowane w składzie imbir i gurmar pomagają kontrolować prawidłowy poziom cukru we krwi i ograniczają apetyt na słodycze.
Znana i ceniona cykoria podróżnik wspomaga system detoksykacji organizmu oraz pomaga w procesie utraty wagi.

DZIAŁANIE:

* wspomaga utratę wagi (karczoch, cykoria podróżnik)
* stymuluje proces utleniania węglowodanów (kapsaicyna)
* pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała (winogrona)
* pomaga zmniejszyć apetyt na słodycze (gurmar)
* przyczynia się do normalizacji masy ciała (mumio)
* pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi (imbir, cykoria podróżnik)

Kapsaicyna:
stymuluje proces utleniania węglowodanów, wpływa na utrzymanie prawidłowej masy ciała po odchudzaniu, posiada właściwości
antyoksydacyjne dzięki czemu chroni organizm przed działaniem wolnych rodników.

Winogrona:
pomagają w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, wspomagają zmniejszanie cellulitu, dzięki zawartości antyoksydantów utrzymują
zdrowe naczynia krwionośne oraz naczynia włosowate.
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Karczoch:
wspomaga utratę wagi, przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi, wspomaga metabolizm lipidów,
pomaga w procesie oczyszczania się organizmu poprzez zwiększenie wydalania wody przez nerki oraz wpływa na prawidłowe
funkcjonowanie układu pokarmowego.

Imbir:
pomaga kontrolować prawidłowy poziom cukru we krwi, ma właściwości stymulujące i tonizujące, przez co przyczynia się do
zwiększenia odporności organizmu na zmęczenie, wpływa na prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz stawów.

Cykoria podróżnik:
pomaga w procesie utraty wagi, wspomaga system detoksykacji organizmu, przyczynia się do stymulacji procesów trawiennych,
wspiera prawidłowe funkcjonowanie jelit oraz wątroby.

Gurmar:
pomaga zmniejszyć apetyt na słodycze, wspomaga proces odchudzania poprzez zmniejszenie łaknienia, co wpływa na zmniejszenie
ilości spożywanych kalorii, pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi

Mumio:
Wspiera metabolizm tłuszczów i cukru, przyczynia się do normalizacji masy ciała, ma działanie odmładzające, pomaga w utrzymaniu
prawidłowych funkcji umysłowych i poznawczych, wspiera zrównoważone działanie układu odpornościowego, pomaga w utrzymaniu
zdrowego układu moczowego, pomaga w utrzymaniu zdrowych stawów i kości, wspomaga męskie i żeńskie funkcje seksualne.

STOSOWANIE:

Zalecana dzienna porcja do spożycia wynosi 1 kapsułkę. Ze względu na zawartość kapsaicyny spożywać 1 kapsułkę po posiłku
popijając dużą ilością wody. Suplement przyjazny dla wegan i wegetarian.

Chcesz kupić ten produkt taniej? Zamów teraz i otrzymaj dodatkowy rabat w wysokości aż
6%

Wpisz kod rabatowy podczas składania zamówienia: Rabatcolway6 

Wartość rabatu zostanie automatycznie naliczona do zamówienia.
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