ЛіфГ рбз
Ультратін
Добавка дієтична
Склад: гарцинія індійська (Vrukshamla kokum) - 150 мг, кратева священна
(Varun) - 150 мг, бальсамодендрон мукул (Shuddha Gugal) - 50 мг, трифла
(Amala, Harde , Baheda) - 50 мг, трикату (Sunth, Piper, Mari) - 50 мг,
соломоцвіт шорсткий (Apamarg Kkshar) - 50 мг.
Інші інгредієнти : Дикальцію фосфат, Аравійська камідь, Бензоат натрію,
Тальк, Магнію стеарат, Ксисіл 200, Ультракоут Глас.
Рекомендовано в якості до раціону харчування як добавка дієтична та як
допоміжний засіб, що сприяє зменшенню надлишкової ваги тіла.
Зменшенню надлишкової ваги тіла, пов’язаної із метаболічним
синдромом, а також у людей із серцевими захворюваннями. Зменшенню
ваги тіла у людей із цукровим діабетом. Зменшенню ваги тіла у жінок, що
планують вагітність. Зменшенню ваги у жінок під час менопаузи.
Зменшенню ваги у людей, що ведуть малорухливий спосіб життя.
Зменшенню ваги у лежачих хворих та при нервовій булімії.
Спосіб споживання: дорослим по 2 таблетки двічі на день, запиваючи
теплою водою через 30 хвилин після прийому їжі або у режимі,
рекомендованому лікарем. Дітям, старшим 12 років, приймати по 1
таблетці запиваючи теплою водою через 30 хвилин після прийому їжі або
у режимі, рекомендованому лікарем.
Застереження при застосуванні: індивідуальна підвищена чутливість до
окремих компонентів продукту.
Не є лік арським засобом. Перед прийомом рекомендується
проконсультуватися з лікарем.
Форма випуску: таблетки.
Умови зберігання та строк придатності: Зберігати у сухому, захищеному
від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25OC.
Дата виробництва або кінцева дата споживання «Вжити до»: дивись на
упаковці.
Виробник продукту:

Вардхман Хелскейр
підрозділ «Ваpдхман Стемпінгз Пвт Лтд»
Адреса: S-2, Мурлідхар Комплекс, С.М. Роуд, Амбаваді, Ахмедабад-380015, Індія
Виготовлено: ВієрХелс Кейр Лтд, Чангодар, Ахмедабад, Гуджарат, Індія.
Імпортер: ТОВ " БаДМ", 49005, м. Дніпро, Україна,
вул. Панікахи, 2 тел. (056)7470110.
Дізнатися більше інформації про продукт:
Телефон +91 782 000 9609; Понеділок-субота 10.00 – 18.00 за
Індійським часом (IST), ел. адреса: contact@vhcare.co.in.
Сайт: www.vhcare.co.in

