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ERIS PHARM.W MELACYD Krem wybie.SPF50 30ml
 

Cena: 48,97 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisProblemy z utrzymaniem prawidłowej wagi często związane są ze spożywaniem dużych ilości cukrów. Ten nadmierny apetyt na
słodycze może być wywołany przez fizjologiczne wahania poziomu glukozy we krwi. Dlatego odpowiednio dobrane składniki suplementu
diety Asumin pomagają utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi, przyczyniają się do zmniejszenia apetytu na słodycze oraz
korzystnie wpływają na kontrolowanie wagi.SkładGymnema sylvestre przyczynia się do zmniejszenia odczuwania smaku słodkiego oraz
zmniejsza apetyt na słodycze. Pomaga w utrzymaniu odpowiedniego poziomu apetytu. Wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu 
glukozy we krwi.Garcinia cambogia pomaga w kontrolowaniu masy ciała dzięki zmniejszaniu uczucia głodu. Przyczynia się do
utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi. Wpływa hamująco na akumulację tłuszczów w organizmie.Opuncja figowa wpływa
korzystnie na kontrolowanie wagi przez zmniejszanie apetytu i ilości dostarczanych do organizmu kalorii. Absorbuje tłuszcze i cukry oraz
przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Dodatkowo wspomaga metabolizm tłuszczów.Morszczyn
pęcherzykowaty pomaga zwiększyć odczucie sytości i kontrolować masę ciała. Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania jelit.
Chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi oraz przyczynia się do prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych.Składniki: celuloza (substancja wypełniająca), wyciąg z liści Gymnema sylvestris, wyciąg z Garcinia
cambogia, proszek z owoców opuncji figowej, hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca), ekstrakt z morszczynu
pęcherzykowatego, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja glazurująca), sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana 
(substancja wypełniająca), dwutlenek krzemu (substancja wypełniająca), dwutlenek tytanu (barwnik), hydroksypropyloceluloza
(substancja glazurująca),chlorek chromu, wosk pszczeli i wosk carnauba (substancja glazurująca).   1 tabletka 2 tabletki  Wyciąg z liści
Gymnema sylvestre standaryzowany na 25% kwasu gymnemowego  160 mg W tym 40 mg kwas gymnemowy 320 mg w tym 80 mg
kwas gymnemowy  Wyciąg z Garcinia cambogia 100 mg 200 mg  Proszek z owoców opuncji figowej 37,5 mg 75 mg  Wyciąg z
morszczynu pęcherzykowatego (Fucus vesiculosus) 15 mg 30 mg  Chrom 20 µg (50%)* 40 µg (100%)*  
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekasz.pl
https://www.aptekasz.pl/asumin-60tabl.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

