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Travisto slim x30 tabletek
 

Cena: 17,24 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać tabletki

Substancja
czynna

gurmar, karczoch, koper, mięta, opuncja,
ostryż

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Wspiera trawienie tłuszczów i zdrowy układ pokarmowy oraz eliminację nadmiaru gazów, dodatkowo wspomaga redukcję masy ciała i
utrzymanie prawidłowej wagi.

Składniki Travisto slim wspomagają trawienie i prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego oraz pomagają zachować zdrowy
żołądek (wyciąg z mięty pieprzowej), wspierają wydzielanie soków trawiennych, pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby, przyczyniają
się do utrzymania komfortu jelitowego (wyciąg z liści karczocha), wspierają zdrowie przewodu pokarmowego i wspomagają trawienie
oraz eliminację nadmiaru gazów (wyciąg z owoców kopru), pomagają w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania wątroby,
wspomagają metabolizm tłuszczu w wątrobie (wyciąg z ostryżu długiego)

dodatkowo:
wspomagają utrzymanie prawidłowej wagi oraz kontrolę apetytu, wspierają prawidłowy metabolizm tłuszczów oraz redukcję masy ciała
(proszek z owoców opuncji figowej),
pomagają kontrolować prawidłową wagę ciała, wspierają kontrolę apetytu i przyczyniają się do zmniejszenia apetytu (wyciąg z liści
Gymnema sylvestre)

Zawartość składników w zalecanej dziennej porcji (dwie tabletki):

wyciąg z mięty pieprzowej – 100mg,
wyciąg z liści karczocha – 240mg,
wyciąg z owoców kopru – 40mg,
wyciąg z ostryżu długiego – 200mg,
wyciąg z liści Gymnema sylvestre – 50mg, w tym: kwas gymnemowy – 12,5mg,
proszek z opuncji figowej – 50mg.

Informacje dodatkowe:
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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