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SOLGAR, All-In-One, 100 tabletek
 

Cena: 43,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Opis produktu
 

Preparat ten został stworzony z myślą o osobach, które pragną podnieść efektywność osiągnięcia i utrzymania prawidłowej masy ciała.
Najlepsze rezultaty uzyskuje się stosując preparat w trakcie programu kontroli wagi opartego na zbilansowanej i zdrowej diecie o
wartości ok. 1500 kcal i umiarkowanym lub umiarkowano-intensywnym wysiłku fizycznym. Kompleksowe działanie preparatu jest
wynikiem synergistycznego wpływu na organizm poszczególnych składników, takich jak: lecytyna sojowa #℣佐⌡⌀渀椀攀甀琀氀攀渀椀愀渀愀⌡⍃倣℣, która pomaga
efektywniej spalać tłuszcz w wątrobie, grejpfrut #℣佐⌡⌀猀瀀爀漀猀稀欀漀眀愀渀礀Ⰰ 猀欀漀渀挀攀渀琀爀漀眀愀渀礀⌡⍃倣℣, będący źródłem wartościowej pektyny, która
zmniejsza tempo wchłaniania cukru z pożywienia, daje uczucie sytości, wspomaga oczyszczanie organizmu i przyspiesza przemianę
materii, ocet winny #℣佐⌡⌀猀瀀爀漀猀稀欀漀眀愀渀礀 稀 樀愀戁䈀攀欀⌡⍃倣℣, który jest źródłem niewielkich ilości witamin i minerałów, wspomaga trawienie i pomaga
utrzymać odpowiednio wysoki metabolizm, witamina B6, która przyspiesza spalanie węglowodanów, ma również działanie diuretyczne
#℣佐⌡⌀甀猀甀眀愀 渀愀搀洀椀愀爀 眀漀搀礀 稀 漀爀最愀渀椀稀洀甀⌡⍃倣℣ oraz jod, który jest niezbędny do prawidłowej pracy tarczycy, poprzez działanie diuretyczne pomaga
utrzymać prawidłową gospodarkę wodną w organizmie.

Zastosowanie

uzupełnienie diety w składniki aktywne preparatu, k pomagają w utrzymaniu prawidłowej masy ciała; w celu podtrzymania wyższego
poziomu metabolizmu po intensywnym wysiłku fizycznym.

Zalecane spożycie

1-2 tabletki 3 razy dziennie.

Składniki

lecytyna sojowa, koncentrat sproszkowanego grejpfruta, sproszkowany ocet winny z jabłek, witamina B6 #℣佐⌡⌀挀栀氀漀爀漀眀漀搀漀爀攀欀 瀀椀爀礀搀漀欀猀礀渀礀⌡⍃倣℣,
jod #℣佐⌡⌀稀 洀漀爀猀稀挀稀礀渀甀⌡⍃倣℣, substancje wypełniające: celuloza mikrokrystaliczna, fosforan dwuwapniowy; substancje przeciwzbrylające:
dwutlenek krzemu, roślinny kwas stearynowy, roślinny stearynian magnezu, guma roślinna.
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1 tabletka zawiera: lecytyna sojowa #℣佐⌡⌀渀椀攀甀琀氀攀渀椀愀渀愀⌡⍃倣℣ 200mg, koncentrat sproszkowanego grejpfruta 50mg, sproszkowany ocet winny z
jabłek 40mg, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 8,5mg (607%)*, jod (z morszczynu) 35mcg (23%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki

Preparat odpowiedni dla wegetarian.Produkt bezglutenowy, bez składników mlecznych.Nie należy przekraczać zalecanej dziennej
porcji.Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.Suplement diety nie
może być stosowany jak substytut #℣佐⌡⌀稀愀洀椀攀渀渀椀欀⌡⍃倣℣ zróżnicowanej diety.Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób
niedostępny dla małych dzieci. Nie zawierają drożdży, pszenicy, glutenu ani produktów mlecznych i są produkowane bez użycia
sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących. Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub
chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.
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