
 
MK PHARM sp. z o.o.

ul. Dworcowa 4, Golub-Dobrzyń
790 267 106

 
 

TRAVISTO SLIM, 30 tabletek
 

cena: 12,72 PLN

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji suplement diety

Zastosowanie kontrola masy ciała, wsparcie pracy żołądka i
jelit, wsparcie wątroby

Opis produktu
 

TRAVISTO SLIM - działanie:

wspomaga trawienie i prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego oraz pomaga zachować zdrowy żołądek (wyciąg z
mięty pieprzowej)
wspiera wydzielanie soków trawiennych, pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby, przyczynia się do utrzymania komfortu
jelitowego (wyciąg z liści karczocha)
wspiera zdrowie przewodu pokarmowego i wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów (wyciąg z owoców kopru)
pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania wątroby, wspomaga metabolizm tłuszczu w wątrobie (wyciąg z ostryżu
długiego)
wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi oraz kontrolę apetytu, wspiera prawidłowy metabolizm tłuszczów oraz redukcję masy
ciała (proszek z owoców opuncji figowej)
pomaga kontrolować prawidłową wagę ciała, wspiera kontrolę apetytu i przyczynia się do zmniejszenia apetytu (wyciąg z liści
Gymnema sylvestre)

TRAVISTO SLIM - skład:

celuloza oraz sorbitole, wyciąg z liści karczocha, wyciąg z ostryżu długiego, wyciąg z mięty pieprzowej, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z liści Gymnema sylvestre, proszek z opuncji figowej, wyciąg z owoców kopru włoskiego,
substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek
tytanu, substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza, talk oraz kwasy tłuszczowe, barwniki: żółcień chinolinowa, czerwień
koszenilowa A oraz żółcień pomarańczowa FCF, substancje glazurujące: wosk pszczeli biały oraz wosk carnauba
W 2 tabletkach: wyciąg z mięty pieprzowej 100 mg, wyciąg z liści karczocha 240 mg, wyciąg z owoców kopru 40 mg, wyciąg z ostryżu
długiego 200 mg, wyciąg z liści Gymnema sylvestre 50 mg - w tym kwas gymnemowy 12,50 mg, proszek z owoców opuncji figowej 50
mg
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TRAVISTO SLIM - dawkowanie:

dorośli - 1 tabletka 2 razy dziennie

TRAVISTO SLIM - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu
możliwość stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią należy omówić z lekarzem
barwniki (żółcień pomarańczowa FCF, żółcień chinolinowa, czerwień koszenilowa A) mogą wpływać szkodliwie na aktywność i
skupienie uwagi u dzieci

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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