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Linea fix
suplement diety
20 torebek
herbatka ziołowa

Składniki suplementu diety:


pomagają w utrzymaniu prawidłowej masy ciała,



hamują proces tworzenia tłuszczów,



przyczyniają się do zmniejszenia apetytu.
w 1 torebce

w 2 torebkach

Kwiat hibiskusa

0,6 g

1,2 g

Herbata Pu-erh

0,4 g

0,8 g

Owoce dzikiej róży

0,4 g

0,8 g

Ekstrakt z Garcinia cambogia

0,2 g

0,4 g

Ziele fiołka trójbarwnego

0,16 g

0,32 g

Liście mate

0,1 g

0,2 g

L-karnityna

0,02 g

0,04 g

Kwas hydroksycytrynowy (HCA) zawarty w wyciągu z Garcinia cambogia hamuje lipogenezę tj. proces tworzenia tłuszczów i hamuje ich magazynowanie. Wyciąg z Garcinia cambogia przyczynia się do kontroli masy ciała
i zmniejsza łaknienie (apetyt).

Mate pochodząca z liści ostrokrzewu paragwajskiego (Ilex paraguariensis) przyczynia się do rozkładu tłuszczów
i pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.
Hibiskus zwany Malwą Sudańską, zwiększa wydalanie wody z organizmu.
Fiołek trójbarwny pomaga wyeliminować szkodliwe substancje gromadzące się w organizmie. Wspiera procesy
trawienne.
Dzika róża przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego.
1/2

Herbata Pu-erh - uprawiana w Chinach od ponad 1700 lat, zaliczana do herbat czerwonych.
L-karnityna - jest organicznym związkiem syntetyzowanym w organizmie człowieka. Wytwarzana jest w nerkach
i wątrobie przy udziale witaminy C, PP, B6 oraz żelaza.
Sposób przygotowania:
Torebkę umieścić w filiżance, zalać wrzątkiem i parzyć przez ok. 3-5 minut. Dorośli: 1-2 torebki dziennie. 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.
Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25ºC. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Przeciwwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Nie zaleca się stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.
Składniki: Kwiat hibiskusa, herbata Pu-erh, owoce dzikiej róży, ekstrakt z Garcinia cambogia, ziele fiołka trójbarwnego, liście mate, skórka cytrynowa, L-karnityna, aromat cytrynowy.
Nr partii:
Najlepiej spożyć przed końcem:
Masa netto: 40 g (20 sztuk po 2 g)
Producent:
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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