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Apetiblock, tabletki musujące do ssania, 50tabletek
 

Cena: 20,69 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl. (pojemnik)

Postać tabl.mus.do ssania

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Działanie:
Rzucając palenie często wpadamy z jednego nałogu w drugi. Przekąski stają się substytutem dla naszych rąk i ust przyzwyczajonych do
papierosa. Podjadanie jest też często problemem osób nadmiernie stresujących się, które w chwilach słabości sięgają po przekąski.

Dlatego powstał Apetiblock – antidotum na podjadanie.

Apetiblock:
- zmniejsza apetyt
- niweluje uczucie głodu oraz chęć podjadania
- wspomaga spalanie tłuszczów, co pozwala kontrolować masę ciała

Garcinia cambogia – pomaga w kontroli masy ciała; przyczynia się do zmniejszenia magazynowania tłuszczu, zmniejsza uczucie
łaknienia. Ze względu na obecność HCA hamuje lipogenezę (tworzenie tłuszczu w tkance tłuszczowej) oraz wspomaga redukcję masy
ciała.
Gymnema sylvestre – pomaga w kontroli wagi poprzez zmniejszenie apetyt i spożycia kalorii, przyczynia się do prawidłowego poziomu
glukozy we krwi. Hamuje odczuwanie słodkiego smaku.
Chrom – przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz pomaga w utrzymaniu
prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Skład:
1 tabletka zawiera:
Wyciąg z Garcinia Cambogia 50mg
Wyciąg z Gymnema sylvestre 50mg
Chrom 40mcg (100%)*
*% zalecanego dziennego spożycia
Składniki:
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sorbitole (substancja wiążąca), wyciąg ze skórki owoców Garcinia cambogia, wyciąg z liści Gymnema sylvestre, kwas cytrynowy
(regulator kwasowości), aromaty (malinowy, wiśniowy), węglany sodu (regulator kwasowości), chlorek chromu (III), koncentrat z buraka
czerwonego, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja przeciwzbrylająca), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca),
glikol polietylenowy (nośnik substancji słodzących), cyklaminiany (substancja słodząca), acesulfam K (substancja słodząca), sacharyny
(substancja słodzaca).
Dawkowanie:
Dorośli: 1 tabletka 1-3 razy dziennie.
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Przeciwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy
skonsultować się z lekarzem.
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