METABOLIAN 60 tablet
Je určený k harmonizaci metabolismu, upravuje látkovou výměnu a má široké
spektrum stimulujících účinků. Je velmi vhodný při duševním i tělesném vypětí.
Lecithin přispívá k rychlejšímu spalování tuků, pomáhá udržovat tukovou tkáň
v normálním stavu a zároveň navozuje optimální relaxaci . Pomáhá udržovat
normální hladinu krevního cukru a cholesterolu. Omezuje chuf k jídlu. Chlorella
podporuje trávení, metabolismus a střevní funkci . Blahodárně působí na játra
a ledviny, přispívá k detoxikaci organismu. Pomáhá udržovat normální hladinu
krevního cukru a cholesterolu. Spirulina podporuje imunitní systém, vitalitu, dodává
energii, pomáhá při únavě. Kelp přispívá k normální funkci tlustého střeva .

Složení:
Lecithin, kelp 12:1, chlorella, spirulina, jablečný ocet, chrom, citrus aurantium
extrakt (96 % synefrin), konjugovaná kyselina linolová (CLA), extrakt zelené kávy.
Přídatné látky: plnidlo: mikrokrystatická celulóza, prostispékavá látka: stearát
hořečnatý, plnidlo: zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy.
Referenční hodnota přijmu:

1 - O - 1 (pro osoby nad 65 kg) / 1 - O- O (pro osoby do 65 kg)
Užívají se 2 kapsle denně pro zrychlení metabolismu nebo jedna tableta pro jeho
udržení.

Hmotnost obsahu: 60 g
Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy.
Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k používání jako

náhrada pestré stravy.

Během

užívání přípravku doporučujeme zvýšit přijem tekutin.

Zpusob skladování:
Ukládejte mimo dosah dětí! Uchovávejte uzavřené, v suchu, mimo dosah přímého
slunečního záření, při teplotě 1O- 25 °C. Chraňte před teplem, světlem, mrazem.

TENTO VÝROBEK JE DOPLŇKEM STRAVY. NENÍ LÉKEM, NELZE JEJ ZA
PAEDEPSANÉ LÉKY ZAM~ŇOVAT A NEMA SCHVALENÉ LÉCIVÉ úCINKY.
Nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány. Při kombinaci s léky
se poraďte se svým lékařem.
Minimální trvanlivost a číslo šarže uvedeno na obalu. Notifikováno
na MZe CR.
Výrobce: NeoZen s.r.o., Komenského nám. 141/5, Trebíč, 674 01
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Naše další produkty sl můžete prohlédnout na:
www.neozen.cz
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