Slim Fit
Slim Fit - Óleo de Cartamo
120 Softgels
Nome do Produto
Slim Fit - Óleo de Cartamo
120 Softgels
Descrição
Slim Fit é rico em vitamina E e concentrado em óleo de cártamo. Slim Fit é um
emagrecedor inteligente, feito especialmente para quem que quer desfrutar a vida
sem se preocupar com o peso. Desenvolvido para a redução de gordura corporal,
Slim Fit também conta com o poder da vitamina E, que protege o organismo dos
efeitos oxidativos e as células contra danos causados pelos radicais livres, além
de retardar o envelhecimento. Slim Fit também melhora a definição muscular,
porque fornece energia para atividades físicas. É desenvolvido em capsulas
liquidas softgel, que além de facilitar seu consumo, são absorvidas mais
rapidamente. Não importa onde você quer chegar, o que importa é ir mais longe
com Slim Fit!
A Vitamina E é necessária para formação adequada de células vermelhas no
sangue, nos músculos e nos tecidos. É importante para a manutenção do DNA e
ajuda a proteger a gordura dos tecidos contra a oxidação e as células contra
danos causados pelos radicais livres
Descrição Curta
É um suplemento a base de óleo de Cártamo adicionado de vitamina E,
desenvolvido para a redução de gordura corporal e abdominal, protege o
organismo dos efeitos oxidativos e melhora a definição muscular. Slim Fit é de
fácil ingestão.
Benefícios
Enriquecido com Vitamina E;
Reduz a gordura corporal;
Auxilia na manutenção do peso;
Energia para atividades físicas;
Protege o organismo dos efeitos oxidativos;
Apresentação em Softgel, de fácil ingestão.
Promove energia para desenvolvimento da massa muscular.
Ingredientes
Óleo de Cártamo; cápsula gelatinosa mole de [gelatina (gelificante), glicerina
bidestilada - INS 422 (umectante) e água purificada (veículo).
Sugestão de Uso
Sugere-se a ingestão diária de 4 cápsulas ao dia, 2 cápsulas antes do almoço, duas
antes do jantar. O equivalente a 4.000mg de Óleo de Cártamo.
Cuidados de Conservação
Conservar o produto bem fechado, em local fresco e seco, protegido de raios
solares. Após aberto deverá ser consumido no prazo de 30 dias.

Informação Nutricional
Porção de 5,8g (4 Softgels)
Quantidade por porção
Valor Calórico
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gordura Trans
Gorduras
Monoinsaturadas
Gordura Poliinsaturadas
Colesterol

%VD(**)

45kcal

2

4g

9

0,4g

2

0g

0

0,4g

0

3,2g

0

4g

0

Vitamina E
8mg
80
%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.

“GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS DE ATÉ 3(TRÊS) ANOS E
PORTADORES DE QUALQUER ENFERMIDADE, SOMENTE DEVEM
CONSUMIR ESSE PRODUTO SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU
MÉDICO.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE
INGESTÃO’’
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