Fit Slim
Suplemento de Cafeína
60 Cápsulas
Nome do Produto
Fit Slim - 60 Cápsulas - Nitech Nutrition
Descrição
Fit Slim é um poderoso queimador de gordura, desenvolvido especialmente para
as mulheres, auxilia a queima de gordura abdominal e potencializa ainda mais os
resultados. Com sua forma exclusiva, é um mix de ingredientes desenvolvido com
cafeína ultra granules e óleo de coco, que elevam sua energia e auxilia na redução
do apetite. Por ter o poder do óleo de coco o Fit Slim, mantém a queima de
gordura por mais tempo.
Descrição curta
Fit Slim é um poderoso queimador de gordura, desenvolvido especialmente para as
mulheres, auxilia a queima de gordura abdominal e potencializa ainda mais os
resultados.
Benefícios

Reduz a gordura abdominal localizada;

Acelera o metabolismo potencializando a queima de gordura;

Auxilia na redução do apetite;

Proporciona mais energia;

Mantem a queima de gordura por mais tempo.
Ingredientes
Cafeína Anidra, óleo de coco em pó (TCM), aroma natural de gengibre em pó,
hidroxipropilmetilcelulose, corante vermelho 40, dióxido de titânio e lactose
Monohidratada. Não contém Glúten.
Sugestão de Uso
Consumo de duas (02) cápsulas ao dia, preferencialmente antes das atividades
físicas. Evite consumir no período noturno.
Cuidados de Conservação
Conservar este produto ao abrigo da luz, umidade e calor excessivo. Depois de
aberto, consumir preferencialmente em até 60 dias, manter a embalagem sempre
fechada.
Não consumir este produto, caso o lacre de segurança esteja aberto
Esta embalagem foi selada para sua proteção caso a mesma esteja violada, não
utilizar o produto.
GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS ATÉ 3 (TRÊS) ANOS, SOMENTE
CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB ORIENTAÇÃO DE MÉDICO OU
NUTRICIONISTA.

Informação Nutricional
Porção de 700mg (1 cápsula)
Quantidade por porção
Valor Energético

%VD(**)

5,0kcal=21,0kj

0,25

Proteínas

0,00g

0,00

Carboidratos

0,00g

0,00

Gordura total

0,01g

0,02

Gorduras Saturadas

0,00g

0,00

Gordura Trans

0,00g

-

Cafeína

140mg

**

Sódio
0,00mg
0,00
Não contém quantidade significativa de carboidratos,
gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra
alimentar e sódio.
%Valores diários de referência com base em uma dieta de
2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.
**VD não estabelecido.
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