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Link do produktu: https://piekna24.pl/slimcea-zestaw-21-gratis-p-36.html

Slimcea - Zestaw 2+1 Gratis
Cena

249,00 zł

Cena poprzednia

255,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

P1002

PKWiU

10.89.19.0

Producent

unnoPharma

Opis produktu
Slimcea Forte + (2022) -

PROMOCJA NA PEŁNĄ KURACJĘ.

Inne korzyści wyboru pakietu 2+1:
- Darmowa dostawa przy przedpłacie
- Możliwość wydłużenia czasu zwrotu do 30 dni
Slimcea to innowacyjny produkt na odchudzanie. Jego rewolucyjna kompozycja składnikow sprawia że slimcea to tabletki o
perfekcyjnej skuteczności odchudzania. Producent zaleca aby suplementacje włączyć do diety oraz aktywnego trybu życia - to
połączenie gwarantuje szybki spadek wagi nawet 10kg w pierwszym miesiącu kuracji.

Inne zalety preparatu Slimcea:
-

hamuje łaknienie,
przyśpiesza spalanie tłuszczu,
rozbija tkankę tłuszczową równomiernie na całym ciele,
reguluje pracę układu wegetatywnego oraz tarczycy,
wpływa na kontrolę poziomu insuliny oraz cukru we krwi,
zmniejsza kaloryczność każdego posiłku,
ogranicza apetyt na słodkości,
blokuje przemianę cukru w tłuszcz w twoim organizmie,
ogranicza powstawanie nowych komórek tłuszczowych nawet kiedy spożywamy zbyt dużą ilość kalorii,
posiada w 100% naturalne składniki nieszkodzące twojemu organizmowi.

Preparat Slimcea został legalnie dopuszczony do sprzedaży i zatwierdzony przez Głównego Inspektora
Sanitarnego, dzięki czemu jest bezpieczny dla zdrowia, a przy tym bardzo skuteczny.
Stosować 2 razy dziennie po jednej kapsułce (najlepiej po posiłku)

Zalecamy prowadzenie kuracji odchudzającej przez okres 3 miesięcy, kontrolując systematycznie masę ciała oraz stosując
zalecenia dotyczące prawidłowych form odżywiania się. Jedno opakowanie zawiera 60 kapsułek, ilość wystarczającą na
miesięczną kurację. Przeciwwskazania: produkt nie może być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek ze składników
preparatu. Produkt nie jest wskazany dla małych dzieci, kobiet w ciąży i matek karmiących. Zawiera soję.
Skład Slimcea
winian L-karnityny (L-Carnitine L-Tartrate) 91,9 mg*), ekstrakt z guarany (Paullinia Cupana) 85 mg*), ekstrakt zielonej herbaty
(Camellia sinesis (L.) Kuntze) 70 mg*), ekstrakt z Garcinia Cambogia 65 mg*), ekstrakt z morszczynu pęcherzykowatego
(Fucus vesiculosus) 50 mg*), ekstrakt z Yerba Mate (Ilex paraguariensis) 31 mg*), bioflawonoidy cytrusowe z gorzkiej
pomarańczy (Citrus aurantium) 25 mg*), ekstrakt z nasion białej fasoli (Phaseolus vulgaris L.) 25 mg*), L-tyrozyna (L-tirosine)
10 mg*), ekstrakt z korzenia imbiru (Zingiber officinale) 10 mg*), izoflawony sojowe (Glycine max L. Merr.) 10 mg*), chlorek
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choliny (Choline Chloride) 9,5 mg*), pieprz Cayenne (Capsicum annuum Linn) 5 mg*), ekstrakt z pieprzu czarnego (Piper
nigrum L.) 2,5 mg*), chlorek chromu 0,1 mg*). *) ilość w przeliczeniu na zalecaną porcję dzienną
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