BERBERYS FIT MIX
suplement diety
[berberine slim complex]
wspomaga utratę masy ciała.
pomaga kontrolować prawidłowy poziom glukozy we krwi.
3
pomaga zachować zdrową skórę
1
2

Masa netto:216 g
30 porcji
Logo wysoka jakość
Logo bez glutenu
Logo zawiera naturalne ekstrakty
BACK:
BERBERYS FIT MIX zawiera [berberine slim complex] (znak słowno graficzny) wyjątkowe połączenie dwóch standaryzowanych ekstraktów: berberysu i karczocha.
Dodatkowo BERBERYS FIT MIX zawiera standaryzowane ekstrakty z kłącza ostryżu
długiego (kurkuma) oraz liści morwy białej i aceroli. Preparat o wspaniałym egzotycznym
smaku przeznaczony dla osób dorosłych dbających o szczupłą sylwetkę i zdrową skórę.
BERBERYS FIT MIX może być stosowany wspomagająco podczas odchudzania1 wraz z
aktywnością fizyczną i odpowiednią dietą. Suplement diety dla osób dorosłych.
Ekstrakt z liści karczocha1 wspomaga utratę masy ciała oraz detoksykację wątroby,
wspiera funkcjonowanie układu pokarmowego oraz trawienie tłuszczów. Przyczynia się do
utrzymania prawidłowego poziomu lipidów we krwi, wspiera prawidłową pracę wątroby.
Ekstrakt z korzenia berberysu2 pomaga kontrolować prawidłowy poziom glukozy we
krwi, pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu oraz wspiera zdrowie
wątroby.
Kurkuma3 (ekstrakt z ostryżu długiego) pomaga w utrzymaniu zdrowej skóry. Wspiera
funkcjonowanie wątroby oraz zapobiega gromadzeniu się tłuszczu. Wspomaga
funkcjonowanie układu odpornościowego i nerwowego oraz układ krążenia.
Ekstrakt z liści morwy białej może przyczyniać się do utrzymania prawidłowego
poziomu glukozy we krwi.
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania skóry i naczyń krwionośnych. Przyczynia się do
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych
funkcji psychologicznych.
BACK:
Składniki: mąka kokosowa, wiórki kokosowe, naturalny proszek ananasowy, aromaty,
ekstrakt z liści morwy białej standaryzowany na 1-deoksynojirimycynę(DNJ), suszony sok
z owoców aceroli standaryzowany na 34% witaminy C, ekstrakt z liści karczocha
standaryzowany na 5% cynaryny, substancja słodząca (glikozydy stewiolowe),
substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), ekstrakt z kłącza ostryżu długiego
standaryzowany na 98% kurkuminoidów, ekstrakt z korzenia berberysu standaryzowany
na 98% chlorowodorku berberyny.

Wypróbuj w duecie z berberys fit w postaci kapsułek!
Więcej na avetpharma.pl
Składnik
Ekstrakt z liści morwy białej (Morus alba L.)
Suszony sok z owoców aceroli (Malpighia glabra)
Zawartość witaminy C 34%
Ekstrakt z liści karczocha (Cynara scolymus)
Zawartość cynaryny 5%
Ekstrakt z kłącza ostryżu długiego (Curcuma longa)
Zawartość kurkuminoidów 98%
Ekstrakt z korzenia berberysu (Berberis aristata)
Zawartość chlorowodorku berberyny 98%

Zawartość
w 1 miarce (7,2 g)
300 mg
295 mg
100 mg(125%*RWS)
200 mg
10,0 mg
100 mg
98,0 mg
25,0 mg
24,5 mg

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
Zalecana dzienna porcja do spożycia: dorośli 1 miarka dziennie, zamiast drugiego
śniadania lub podwieczorku. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną
dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być stosowany jako
zamiennik zróżnicowanej diety.
Sposób użycia:
1. Przed użyciem wstrząśnij zamkniętym opakowaniem.
2. Nabierz 1 miarkę produktu i wsyp do jogurtu naturalnego lub owocowego
(ok. 180 g).
3. Wymieszaj i zjedz, ciesząc się egzotycznym smakiem.
Numer partii, Najlepiej spożyć przed końcem –
Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, w
suchym miejscu; w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.
Ostrzeżenia: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze
składników preparatu. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci, kobiet w
ciąży i karmiących piersią. U osób stosujących terapię insulinową lub doustne leki
hipoglikemizujące stosować po konsultacji z lekarzem.
Masa netto: 216 g
Producent: Avet Pharma Sp. z o.o., Ul. Fleminga 33B, 03-176 Warszawa

