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ALTER MEDICA CHILI FAT BURNER 30Kapsułek
 

Cena: 20,58 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Producent ALTER MEDICA

Opis produktu
 

Alter Medica Chili Fat Burner 30 kaps.

**Opis produktu:**

Naturalna kompozycja papryki chili, ekstraktu z zielonej herbaty oraz błonnika jabłkowego, przeznaczona dla osób dbających o
prawidłową wagę ciała. Papryka Chili pobudza wydzielanie soków trawiennych. Wpływa korzystnie na metabolizm tłuszczu oraz jego
spalanie. Zielona herbata wzmacnia działanie chili. Jej składniki ograniczają wchłanianie tłuszczu w jelitach oraz wspomagają redukcję
tłuszczu. Błonnik jabłkowy łączy wszystkie zalety błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego. Po dotarciu do przewodu
pokarmowego wchłania wodę i pęcznieje, dając długotrwałe uczucie sytości.

**Składniki:**

Sproszkowane owoce papryczki rocznej zw. chili (Capsicum annuum); suchy ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camelia sinensis) 20:1;
naturalny sypki błonnik jabłkowy; otoczka kapsułki: żelatyna.
Zawartość:1 kapsułki
Papryka chili 100 mg
Ekstrakt z zielonej herbaty: 50 mg
- polifenole, w tym: 47,5 mg
- katechiny ( EGCG - galusan epigalokatechiny ) 33,25 mg (13,3 mg)
Błonnik jabłkowy (80%) 50 mg (40 mg)

**Działanie:**

Synergiczne działanie składników aktywnych:
uaktywnia metabolizm tłuszczu i jego przemianę w energię
ułatwia modelowanie sylwetki oraz redukcję tkanki tłuszczowej
zapobiega nagłym napadom „wilczego apetytu”

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.vital-shop.pl
https://www.vital-shop.pl/alter-medica-chili-fat-burner-30kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Vital Bis Sp. z o.o.

Staropijarska 8b, Łuków
606181730

 

wspomaga kuracje odchudzające oraz oczyszczanie organizmu
umożliwia utrzymanie prawidłowej przemiany materii

**Zalecane spożycie:**

1 kapsułka dziennie 30 minut przed posiłkiem. Popić wodą.

**Wielkość opakowania:**

30 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

Alter Medica
ul. Spokojna 11
34-300 Żywiec

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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