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Slimnutrients Naturlider és un suplement en dietes de control de pes en què es necessita un saciant i
cremagreixos. Serveix de suport quan cal un efecte depuratiu i detoxificant a l'organisme. Ajuda a la
pèrdua de volum i ajuda a l'equilibri del sistema digestiu ia la seva flora.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix Slimnutrients line de Naturlider?

Slimnutrients de Naturlider , és un complement alimentari que aporta en un mateix producte tres
accions: saciant, cremagreix i depuratiu.
La seva acció saciant ajuda a controlar la gana pel seu contingut en Proteïnes de Sèrum de Llet i Goma
Guar.
La seva acció cremagreixa ajuda a mobilitzar els greixos pel seu contingut a Coleus forshkolii.
I la seva acció depurativa és deguda al seu contingut a Vinagre de Manzana i Sèrum de Llet.

Quins són els ingredients de Slimnutrients line de Naturlider?

Lactosèrum 19,92 g (llet),
Aroma de llimona pols,
Whey Proteí 80% 3 g (llet),
Extracte sec de Coleus (Coleus forskohlii, arrel, 10% Forskolina) 1,5 g,
Vinagre de poma pols (Malus domestica, fruit) 1,20 g,
Espessant (Goma Guar)
Extracte sec de Stevia (Stevia rebaudiana Hemsl, fulla, 98% Rebaudiòsid) 18 mg.

 

Quina és la posologia o dosi diària recomanada de Slimnutrients Line de Naturlider?

Prendre 10 g dissolts en un got d'aigua (250 ml) tres vegades al dia mitja hora abans dels àpats principals.

Quin és el valor nutricional de Slimnutrients Line de Natirlider?

Aquest producte aporta els nutrients següents:
Ingredients
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Quantitat per 10 g
Sèrum de Llet 6,64 g
Proteïna de Sèrum de Llet 80 % 1g
Coleus forskohlii0 5 g
Vinagre de Poma 0,4 g
Goma Guar 200 mg

Amb agradable sabor llimona i pràctic got dosificador.

Conté al·lèrgens Slimnutrients Line de Naturlider?

Producte Sense Gluten.
No conté edulcorants artificials.

Conté Llet.

He de tenir en compte alguna advertència abans de prendre Slimnutrients Line de Naturlider?

Heu de prendre el producte amb molta aigua per assegurar-se que la substància arriba a l'estómac.
S'adverteix de perill d'asfíxia per a persones amb problemes de deglució. Evitar el consum juntament amb
medicaments i altres complements alimentaris a base de fibra. Consulteu el professional en cas d'embaràs
o lactància, si esteu en tractament amb medicació o presenteu unes condicions
mèdiques especials.
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