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Linea detox
suplement diety
60 tabletek
zielona herbata
L-karnityna
chlorella
wyciąg z pokrzywy
chrom
2 tabletki
L-karnityna

200 mg

Wyciąg z zielonej herbaty

200 mg

Chrom

90 g (225%)*

Chlorella

100 mg

Wyciąg z liści pokrzywy

90 mg

* % referencyjnej wartości spożycia
Składniki produktu:


pomagają kontrolować masę ciała,



wspomagają oczyszczanie organizmu z toksyn,



przyczyniają się do spalanie tłuszczów,



pomagają usunąć nadmiar wody z organizmu.

Składniki suplementu diety Linea Detox:


pomagają kontrolować masę ciała,



wspomagają oczyszczanie organizmu z toksyn i spalanie tłuszczów,



przyspieszają metabolizm,



pomagają usunąć nadmiar wody z organizmu.

Chlorella wspomaga usuwanie z organizmu szkodliwych metali ciężkich dzięki zdolności absorpcji toksyn.
Wyciąg z liści pokrzywy wspomaga usuwanie wody z organizmu. Wspiera prawidłowe funkcjonowanie nerek.
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Wyciąg z zielonej herbaty przyczynia się do spalania tłuszczów oraz pobudza metabolizm, co z kolei pomaga
kontrolować masę ciała. Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania dróg moczowych oraz wspiera funkcjonowanie nerek.
Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz pomaga
w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
L-karnityna jest organicznym związkiem syntetyzowanym w organizmie człowieka. Wytwarzana jest w nerkach i
wątrobie przy udziale witaminy C, PP, B6 oraz żelaza.
Sposób użycia:
Dorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie Preparat zaleca się zażywać podczas posiłku.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennego spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Przeciwwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią powinny skonsultować możliwość stosowania preparatu z lekarzem. Nie stosować u dzieci.
Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Składniki: substancja wypełniająca: celuloza, L-winian L-karnityny, wyciąg z zielonej herbaty, chlorella, wyciąg z
liści pokrzywy, substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza oraz sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, chlorek chromu (III), barwniki: żółcień chinolinowa, zieleń S, substancje glazurujące: wosk
pszczeli i wosk carnauba.
Żółcień chinolinowa może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.
Nr partii:
Najlepiej spożyć przed końcem:
Producent:
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
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95-200 Pabianice
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