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Liporedium 

suplement diety 

60 tabletek 

Zawiera kofeinę (22 mg). Nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży. 

Cola nitida wspiera intensywne spalanie tłuszczu 

Dzięki zawartym składnikom wspomagane są: 

 Redukcja masy ciała 
 Utrzymanie prawidłowej wagi 

 

 1 tabletka 2 tabletki 

Wyciąg z nasion koli błyszczącej (Cola nitida) 
W tym kofeiny: 

100 mg  
10 mg 

200 mg  
20 mg 

Wyciąg z owoców pieprzu kajeńskiego 
(Capsicum annuum) 

30 mg 60 mg 

Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego 
(Ilex paraguariensis) 
W tym kofeiny: 

25 mg 
 

1 mg 

50 mg 
 

2 mg 

Wyciąg ze skórek owoców Garcinia cambogia  
W tym kwasu hydroksycytrynowego: 

15 mg   
9 mg 

30 mg  
18 mg 

 

Cola nitida wspiera intensywne spalanie tłuszczu. 

Pieprz kajeński przyczynia się do redukcji masy ciała. 

Ostrokrzew paragwajski przyczynia się do rozkładu lipidów i pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi. 

Garcinia cambogia dzięki zawartości kwasu hydroksycytrynowego (HCA) hamuje proces tworzenia tłuszczów i 

ich magazynowanie. Wyciąg z Garcinia cambogia przyczynia się także do zmniejszenia apetytu. 

Sposób użycia: Dorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia 

w ciągu dnia. 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. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci 

poniżej 12 roku życia, kobiet ciężarnych i karmiących piersią, a także nadwrażliwych na działanie kofeiny. 

Nadmierne spożycie może mieć efekt przeczyszczający.  

Przechowywanie: Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od 

światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.  

Składniki: substancje wypełniające: sorbitole, celuloza, wyciąg z nasion koli błyszczącej, wyciąg z owoców 

pieprzu kajeńskiego, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z liści ostrokrzewu 

paragwajskiego, wyciąg ze skórek owoców Garcinia Cambogia, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, 

substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancje 

glazurujące: hydroksypropyloceluloza, wosk pszczeli biały, wosk carnauba. 

 

 

Nr partii: 
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Najlepiej spożyć przed końcem: 

Producent: 

Aflofarm Farmacja Polska Sp. Z o. o. 

ul. Partyzancka 133/151 

95 - 200 Pabianice 


