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COSMO PHARM

SLIM &
ENERGY

30 capsule

Supliment alimentar

INGREDIENTE (798 mg/cps): extract hidroalcoolic 4:1 din semințe de Guarana (Paullinia cupana), cu 22% cafeină; bitartrat
de colină; capsulă (gelatină, apă purificată); acid ascorbic (vit. C); extract hidroalcoolic din frunze de Ceai-verde (Camellia sinensis), cu 50%
polifenoli și 10% cafeină; extract 4:1 din rădăcini de Rhodiola (Rhodiola rosea) maltodextrină; cianocobalamină 0,1% (vit.B12) maltodextrină; niacină (vit. B3); biotină 1% maltodextrină; mononitrat de tiamină (vit. B1); riboflavină (vit. B2); stearat de magneziu și dioxid de
siliciu (agenți antiaglomeranți); celuloză microcristalină (agent de încărcare); D-pantotenat de calciu (vit. B5); clorhidrat de piridoxină
(vit. B6); acid folic 10% maltodextrină. Nu conține alergeni. Valori nutriționale: 2,5 kj/0,48 kcal/cps.
Informații nutriționale Cant./cps %VNR* Informații nutriționale Cant./cps %VNR*
Guarana, extract 150 mg ** Vitamina B2
5 mg 357
2 mg 33
Rhodiola, extract 100 mg ** Vitamina B5
Ceai verde, extract 100 mg ** Vitamina B6
2 mg 143
100 mg 125 Acid Folic
Vitamina C
100 mcg 50
50 mg ** Biotină
Colina
100 mcg 200
6 mcg 240
10 mg 63 Vitamina B12
Vitamina B3
5 mg 455
Vitamina B1
*Valori Nutriționale de Referință cf. Regulament 1169**Doza zilnică nu a fost stabilită.
ACȚIUNI: Guarana: contribuie la metabolismul grăsimilor și imlicit la
controlul greutății corporale. Rhodiola contribuie la circulația normală
a sângelui, care este asociată cu performanța și reactivitatea creierului;
contribuie la activitatea optimă mentală și cognitivă; ajută organismul
să se adapteze în condiții de stres emoțional, efort fizic; ajută la
stimularea sistemului nervos; are efect benefic în oboseală și dureri de
cap induse de stres; este benefică pentru somn, apetit scăzut, scăderea
performanței muncii; ajută la stimularea percepției; ajută la susținerea
potenței; are un efect benefic asupra sistemului cardiovascular,
deoarece ajută la protejarea împotriva stresului și a hipertensiunii.
Vitaminele contribuie la functionarea normală a sistemului nervos
(biotină, niacină, B2, B1, B12, B6, C), la menținerea sănătății psihice
(biotină, acid folic, niacină, B1, B12, B6, C), la metabolismul energetic
normal (biotină, acid pantotenic, B2, B1, B12, B6, C) și la reducerea
oboselii și extenuării (acid folic, niacină, acid pantotenic, B2, B12, B6, C).
MOD DE UTILIZARE: 1 capsulă pe zi. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și
echilibrată și un mod de viață sănătos. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâna și la
vederea copiilor mici. Nerecomandat persoanelor alergice la oricare dintre ingredientele produsului.
CONDIŢII DE PĂSTRARE: la temperatura camerei, la loc ferit de lumină și umiditate.

