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Apuretin slim 60 cps ZDROVIT

Blugi preferați nu te mai încap? Nu mai poți scoate
inelele de pe degete, desi până acum nu aveai nicio
problemă? Toate acestea se pot datora acumulării
excesive de apă în organism. Care este motivul?

Aspectul de umflare în jurul taliei, picioarelor sau mâinilor poate fi cauzat de acumularea excesivă
de apă în organism și depinde de mulți factori. Motivele pot fi multiple- schimbări în echilibrul
hormonal în timpul ciclului menstrual, utilizarea contraceptivelor orale, dieta săracă sau lipsa unei
activități fizice suficiente.

Apuretin Slim este un preparat a cărui ingrediente active ajută la:

eliminarea naturală a excesului de apă din organism
păstrarea unei greutăți corporale optime
detoxifierea organismului
accelerarea metabolismului

Apuretin este un supliment alimentar care nu înlocuiește o dietă echilibrată și variată. Recomandăm
combinarea utilizării Apuretin Slim cu o dietă alimentară care favorizează eliminarea apei din
organism, scăderea în greutate și, bineînțeles, cu sport.

Produsul este destinat adulților.

Extract de portocală amară 50 mg - conține flavonoide și para-sinefrină, constituente care
intensifică metabolismul și consumul de energie al organismului, ducând la reducerea
greutății corporale
Pulbere de afine 40 mg - conțin antioxidanți naturali care ajută la protecția celulelor și
țesuturilor de efectul nociv al radicalilor liberi
Extract de Urzică 25 mg - susține eliminarea prin diureză a apei și a toxinelor metabolice,
contribuind astfel la menținerea unei greutăți corporale normale și a unei stări generale bune
Pulbere de oțet de mere 25 mg - este remineralizant și tonic general și contribuie la
menținerea normală a apetitului și la arderea grăsimilor excedentare
Zinc 6 mg - contribuie la metabolismul normal al carbohidraților, macronutrienților, acizilor
grași și la sinteza normală a proteinelor, precum și la protejarea celulelor împotriva stresului
oxidativ
Extract de boabe de Piper-negru 5 mg - prin conținutul de piperină, intensifică
metabolismul lipidic, având ca efect scăderea în greutate și ajută la îndepărtarea toxinelor prin

http://www.remediu.ro


eliminarea excesului de apă din organism
Crom 20 μg - contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale glucozei din sânge și la
metabolismul normal al macronutrienților

Persoanelor cu probleme de retenție a apei în organism, care prezintă extremități
umflate
Persoanelor care se confruntă cu metabolism încetinit
Ca suport în cadrul programelor de slăbitFemei cu viață profesională activă, care nu
efectuează exerciții fizice în mod regulat

 


