COLLAGENE NIGHT & SLIM s sladili.
Prehransko dopolnilo na osnovi kolagena VERISOL®,
rastlinskih ekstraktov banabe, indijske koprive in
melise ter smokvove opunicije.
14 vrečk

Neto količina: 59,22 g
Sestavine: VERISOL® (hidroliziran kolagen); inulin; smokvova opunicija v prahu
(Opuntia ficus-indica); suhi ekstrakt listov melise (Melissa officinalis); suhi ekstrakt
korenin indijske koprive (Coleus forskohlii) standardiziran na 40% uv forskolina;
aroma; suhi ekstrakt listov banabe (Lagerstroemia speciosa) standardiziran na 1%
korsolične kisline; askorbinska kislina; sredstvo proti sprijemanju: silicijev dioksid;
sladila: sukraloza, steviolni glikozidi; plodovi črnega bezga v prahu (Sambucus
nigra).
Povprečna vsebnost v priporočenemu
dnevnemu odmerku
VERISOL®
Smokvova opuncija
Inulin
Suhi ekstrakt melise
Suhi ekstrakt indijske koprive
Suhi ekstrakt banabe
Vitamin C

1 vrečkal
2500 mg
500 mg
500 mg
300 mg
150 mg
50 mg
40 mg

PDV/RDA*
(%)

50 %

*PDV-Priporočen dnevni vnos za odrasle (Uredba (EU) št. 1169/11)
Priporočena dnevna količina oziroma odmerek in navodila za uporabo:
vsebino 1 vrečke raztopite v 150 ml vode in zaužijte takoj po večerji.
Smokvova opuncija pomaga pri programih za nadzor mase z zmanjšanjem
apetita in vnosa kalorij. Indijska kopriva prispeva k uravnavanju telesne mase.
Melisa pomaga pri podpiranju sprostitve in duševnega ter telesnega dobrega
počutja. Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje kože
in prispeva k sproščanju energije pri presnovi.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Izdelka ne
uporabljajte med nosečnostjo, dojenjem, pri otrocih mlajših od 12 let. V primeru
sočasnega jemanja antikoagulacijskih ali hipoglikemičnih zdravil se pred uporabo
posvetujte z zdravnikom. Izdelek je namenjen za uporabo skupaj z hipokalorično
dieto in zdravim življenjskim slogom. V primeru da se hipokalorične diete držite
več kot 3 tedne, se posvetujte z zdravnikom. Ne uporabljajte izdelka v primeru
preobčutljivosti ali alergije na eno ali več sestavin.
Hranite na suhem in hladnem, stran od virov toplote. Shranjevati nedosegljivo
otrokom.
Datum minimalne trajnosti se nanaša na nepoškodovan in pravilno hranjen
izdelek. Glede na naraven izvor sestavin, se lahko barva med posameznimi loti
izdelka razlikuje.
Uporabno najmanj do konca in lot: odtisnjeno na embalaži.
Distributer: AVITABIO PHARMA d.o.o., Kosovelov trg 6, 6000 Koper
www.avitabio.com
Proizvaja: GDP Srl - GENERAL DIETETICS PHARMA
Corso Perrone 35 R - 16152 Genova - Italy
Nello stabilimento di Via Giovanni Falcone 35, 20080 Vernate (MI)
www.dietalinea.it

