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ForMeds Bicaps Forslim - na odchudzanie, 60 kapsułek
 

Cena: 74,78 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Działanie

Pieprz czarny pomaga w kontroli masy ciała,

kajeński - przyczynia się do zmniejszenia masy ciała.

Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Kofeina poprawia wydajność fizyczną.

6 składników 

acetylo-L-karnityna, ekstrakty z pieprzu kajeńskiego, czarnego i pokrzywy indyjskiej, chrom oraz kofeina mikrokapsułkowana
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Standaryzacja

Zawarte w produkcie ekstrakty są standaryzowane na zawartość ich składników aktywnych - forskoliny, kapsaicyny oraz piperyny 

 

Przejrzysty skład w roślinnej kapsułce z pullulanu

Produkt nie zawiera sztucznych substancji wypełniających, barwników oraz przeciwzbrylaczy. 

Dzięki roślinnej kapsułce z pullulanu BICAPS FORSLIM jest odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Skład produktu

Zalecana porcja dzienna (1 kapsułka) zawiera (referencyjna wartość spożycia %):
Acetylo-L-karnityna - 345 mg
Ekstrakt z pieprzu kajeńskiego - 25 mg, w tym kapsaicyna - 2 mg
Ekstrakt z pieprzu czarnego - 5 mg, w tym piperyna - 4,5 mg
Ekstrakt z kłącza pokrzywy indyjskiej - 100 mg, w tym forskolina - 10 mg
Chrom (pikolinian) - 40 µg (100%)
Kofeina mikrokapsułkowana - 50 mg.

Składniki

acetylo-L-karnityna, pullulan (otoczka kapsułki), ekstrakt z kłącza pokrzywy indyjskiej (Plectranthus barbatus Andrews), kofeina
mikrokapsułkowana, ekstrakt z owocu pieprzu kajeńskiego (Capsicum frutescens L.), ekstrakt z owocu pieprzu czarnego (Piper nigrum L.
), chrom (pikolinian chromu).
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Sposób użycia

Spożywać 1 kapsułkę 1 raz dziennie w trakcie posiłku.

Środki ostrożności

BICAPS FORSLIM zawiera kofeinę. Nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży (50 mg kofeiny w 1 kapsułce). Nie spożywać z
innymi produktami będącymi źródłem kofeiny lub innych składników o podobnym działaniu. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej
porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży i karmiące bez konsultacji lekarskiej. Produkt
nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
Zalecamy zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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