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FIORD FIT 120 TABLETEK
 

cena: 49,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent biomed-pharma polska

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

FIORD FIT jest najwyższej jakości suplement diety skierowany do osób zdeterminowanych do poprawy swojej sylwetki poprzez poprawę
metabolizmu.

Fiord Fit zawiera kelp norweski, kapsaicynę, chrom oraz jod. Kelp norweski ma udowodnione działanie wspierające metabolizm,
kapsaicyna w odpowiedniej ilości pobudza termogenezę i spalanie odłożonej energii, chrom ma uznane właściwości przyczyniające się
do utrzymywania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu
glukozy we krwi, co powoduje mniejsze łaknienie na np. słodycze a jod przyczynia się do utrzymywania prawidłowego metabolizmu
energetycznego.

Suplement produkowany jest w Norwegii.

Należy pamiętać, iż normy jakościowe, ilościowe i higieniczne w Norwegii są o wiele ostrzejsze od polskich. Każdorazowo, po
wyprodukowaniu partii towaru, jest ona poddawana wyjątkowo dokładnym badaniom laboratoryjnym na obecność wszelkich
niekorzystnych związków oraz każdorazowo badana jest poprawność składu. Gwarantuje to pełne bezpieczeństwo przyjmowania
naszych produktów i pewność, że znajduje się w nich to i tylko to co jest wyszczególnione w opisie składników.
Pharmatech AS, posiada certyfikat Norweskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności "Mattilsynet" potwierdzający, że spełnia
warunki zgodnie z przepisami dotyczącymi żywności obowiązującymi w Norwegii i dostała numer zatwierdzenia ØF 468 (oznaczenie
znajduje się na każdym opakowaniu). Certyfikat został wydany bezterminowo. Dodatkowo działalność produkcyjna podlega nadzorowi
inspektorów działających z ramienia Norweskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Wartośc odżywcza w 2 tabletkach:

Kelp norweski (ascophyllum nodosum thalus) 400mg
Kapsaicyna (capsicum frutescens L) 200 mg
Chrom (saccharomyces cerevisiae) 50mcg
Jod (jodek potasu) 225 mcg

Sposób użycia:
Fiord Fit należy spożywać w ilości dwóch tabletek dziennie, po jednej w trakcie posiłków.
Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki. Nie dla osób poniżej 18 roku życia.
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