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NOBLE HEALTH GET SLIM MORNING & NIGHT 84 TABLETKI
 

cena: 49,95 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent noble health

Wysyłka 1-3 dni

Opis produktu
 

Get Slim Morning & Night to suplement diety dla osób, które dbają o linię.

Get Slim Morning zawiera:

* Ekstrakt z zielonej herbaty – wspomaga metabolizm i spalanie tłuszczów.
* Ekstrakt z papryki Cayenne – wspiera redukcję masy ciała.
* Chrom – przyczynia się do utrzymania właściwego poziomu glukozy we krwi oraz wspomaga prawidłowy metabolizm
makroskładników odżywczych.
* Witamina B6 i B12 – są istotne dla prawidłowego metabolizmu homocysteiny, dodatkowo witamina B6 pomaga w prawidłowej
syntezie cysteiny.
* Owoc gorzkiej pomarańczy – wspiera utrzymanie prawidłowej masy ciała, metabolizm węglowodanów i tłuszczów.

Get Slim Night zawiera:

* Aloes – korzystnie wpływa w stanach zmęczenia, stymuluje metabolizm, wspomaga procesy usuwania ubocznych produktów
przemiany materii (działanie detoksykacyjne) oraz prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
* Chmiel – działa relaksująco, wspomaga optymalne odprężenie, zasypianie i zdrowy sen.
* Skrzyp polny – wspomaga utrzymanie prawidłowej kondycji skóry, włosów i paznokci.
* Ryboflawina, tiamina oraz witaminy B6 i B12 – wspomagają prawidłowy metabolizm energetyczny.
* Cynk – pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów, kwasów tłuszczowych i innych makroskładników
odżywczych.

Składniki aktywne Get Slim Morning

Zawartość w 2 tabletkach:

Witamina B6 - 0,94 mg,
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Witamina B12 - 1,66 µg,
Chrom - 40 µg,
Ekstrakt z zielonej kawy, w tym: - 400 mg
kwas chlorogenowy - 200 mg
Ekstrakt z zielonej herbaty, w tym: - 200 mg
EGCG (galusan epigallokatechiny) - 30 mg
Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy, w tym: - 200 mg
synefryna - 12 mg
Ekstrakt z papryki, w tym: - 100 mg
kapsaicyna - 5 mg

Składniki aktywne Get Slim Night

Zawartość w 1 tabletce

Glukomannan - 100 mg
Chmiel zwyczajny - 130 mg
Ekstrakt ze skrzypu polnego, w tym: - 200 mg
krzem - 17,8 mg
Spirulina - 100 mg
Cynk - 10 mg
Sproszkowany sok z aloesu - 20 mg
Witamina B12 - 0,8 µg
Witamina B6 - 0,46 mg
Tiamina (Witamina B1) - 1,1 mg
Ryboflawina (Witamina B2) - 1,4 mg

Sposób użycia:

Należy stosować 2 tabletki Get Slim Morning, najlepiej rano po śniadaniu oraz 1 tabletkę Get Slim Night wieczorem przed snem. Tabletki
należy popić szklanką wody. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być
stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla
zachowania dobrego stanu zdrowia. Spożycie zalecanej dziennej porcji produktu zapewnia korzystny efekt dla zdrowia.
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