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2BE Slim, odchudzanie, kontrola wagi, dzień noc, 60 tabletek
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

COLFARM

Opis produktu
 

 2 BE SLIM 30 TABLETEK DZIEŃ/ 30 TABLETEK NOC 

2 Fazy odchudzania dopasowane do cyklu naturalnej aktywności organizmu. W dzień:Wspomaga uzyskanie prawidłowej masy ciała
Zmniejsza wchłanianie tłuszczówWspiera procesy trawienia W nocy:Zmniejsza apetytPrzyspiesza metabolizmPomaga utrzymać
prawidłowy poziom glukozy we krwiFaza I trwa przez cały dzień. Składniki różowej tabletki wspierają procesy trawienne i zmniejszają
wchłanianie tłuszczów wspomagając uzyskanie prawidłowej wagi ciała.Faza II trwa przez całą noc. Składniki niebieskiej tabletki
zmniejszają apetyt, przyspieszają metabolizm i stabilizują poziom glukozy we krwi.  Suplement diety 2BeSlim to:  unikatowa kompozycja
składników w dwóch rodzajach tabletek: na dzień i na nocbogactwo substancji aktywnych zawartych w naturalnych wyciągach
roślinnych uzupełnia: spirulina, L-karnityna, chrom i witamina B6.Wyciągi w 2Be SlimWyciąg z zielonej herbaty sprzyja osiągnięciu
prawidłowej wagi prowadząc do zmniejszenia ilości tkanki tłuszczowej. Wspiera odpowiedni poziom glukozy i cholesterolu we krwi.
Działa energetyzująco i witalizująco. Posiada właściwości antyoksydacyjne. Wyciąg z morszczynu zwiększa uczucie sytości i wpływa na
kontrolę wagi. Wspomaga zdrowie układu trawiennego poprawiając komfort trawienny i tempo metabolizmu energii. Wyciąg z imbiru
pomaga zachować prawidłową wagę. Wspiera zdrowie układu pokarmowego. Wspomaga utrzymanie odpowiedniego poziomu glukozy
we krwi. Wyciąg z guarany wspiera procesy trawienne i metabolizm lipidów. Zmniejsza uczucie głodu i zmęczenia. Pomaga utrzymać
witalność fizyczną i psychiczną. Witamina B6 odpowiada za metabolizm białek i glikogenu. Wspiera prawidłowe pozyskiwanie energii w
procesach metabolicznych i może się przyczynić do zmniejszenia uczucia zmęczenia. Przyczynia się do regulacji aktywności
hormonalnej. L-karnityna odgrywa kluczową rolę w procesach energetycznych. Wyciąg z kawy zawiera 47,5 mg kofeiny. Wyciąg z
opuncji figowejwspiera odchudzanie i kontrolę wagi, zmniejsza apetyt. Wspomaga właściwy poziom glukozy we krwi. Wyciąg z gorzkiej
pomarańczy ułatwia kontrolę prawidłowej wagi. Wspierając metabolizm lipidów i węglowodanów. Wyciąg z karczocha wspomaga układ
trawienny i wątrobę oraz prawidłowy poziom cholesterolu we krwi. Przyczynia się do kontroli wagi. Wyciąg ze skrzypu wspiera
prawidłową wagę i funkcjonowanie wątroby. Wykazuje działanie witalizujące. Wyciąg z cynamonu działa witalizująco: zmniejsza
zmęczenie psychiczne i fizyczne. Wspomaga zdrowie układu pokarmowego, pobudza procesy trawienne. Wyciąg z pokrzywy wspomaga
utrzymanie prawidłowej wagi oraz sprzyja ożywieniu ciała. Spirulina pomaga zmniejszyć uczucie głodu i wspomaga utrzymanie
prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Odpowiada za zmniejszenie zmęczenia, działa energetyzująco. Chrom odpowiada za
prawidłowy metabolizm makroskładników i utrzymanie odpowiedniego poziomu glukozy we krwi. Zalecane spożycie:1 tabletka (różowa)
rano, 1 tabletka (niebieska) wieczorem. Zaleca się zażywać w trakcie posiłku.
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