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Vitasecret 30 tabletek
 

cena: 22,87 pln

Opis słownikowy

Działanie wspomagające

Opakowanie 30 sztuk

Postać tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania niedobór minerałów, niedobór witamin,
odchudzanie

Opis produktu
 

Opis:
VitaSecret to kompleks witamin i minerałów, wzbogacony o składniki, wspierające redukcję masy ciała, kontrolę apetytu oraz prawidłowy
metabolizm tłuszczów. Preparat został stworzony dla osób chcących zadbać o swoje zdrowie i sylwetkę. Jak działa Vita Secret?

Wyciąg z owoców opuncji figowej wspiera utrzymanie prawidłowej wagi. Pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu tłuszczu.
Wspiera redukcję masy ciała oraz kontrolę apetytu.
Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego wspiera proces rozkładu lipidów i pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.
Kompleks 21 witamin i minerałów – uzupełnia codzienną dietę w potrzebne organizmowi witaminy i minerały.

Składniki:
Sole wapniowe kwasu ortofosforowego, węglan magnezu, wyciąg z owoców opuncji figowej, wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego,
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, octan DL-alfa-tokoferylu, substancja wypełniająca: celuloza, siarczan żelaza (II),
amid kwasu nikotynowego, chlorek chromu (III), substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, D-pantotenian wapnia, cytrynian manganu, tlenek cynku, barwnik: dwutlenek tytanu, selenian (IV)
sodu, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, cyjanokobalamina, chlorowodorek pirydoksyny, cholekalcyferol, siarczan miedzi
(II), monoazotan tiaminy, ryboflawina, substancje glazurujące: talk oraz kwasy tłuszczowe, filochinon, substancja wypełniająca:
dwutlenek krzemu, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, molibdenian (VI) sodu, D-biotyna, substancje glazurujące: wosk
pszczeli biały oraz wosk carnauba.

Sposób użycia:
Dorośli: 1 tabletka 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.

Przeciwwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy
skonsultować się z lekarzem. Produkt nie powinien być spożywany przez osoby przyjmujące środki przeciwzakrzepowe zawierające
antagonistów witaminy K (np. warfaryna i acenokumarol). Nie zaleca się łączyć z innymi produktami witaminowo-mineralnymi.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://apteka.fit


 
Forvital Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

