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Adipex Retard 15mg 40 szt
Cena

129,00 zł

Cena poprzednia

149,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Przedmiotem sprzedaży na niniejszej aukcji jest zbilansowana, dostosowana do indywidualnych potrzeb dieta
oraz wspomagający jej efekty plan treningowy.
Plany dietetyczne i treningowe przygotowywane są specjalnie dla Ciebie przez grono profesjonalistów
składających się ze specjalisty ds. żywienia, dietetyka oraz trenera personalnego. Gwarantujemy
odpowiedzialne i sprawdzone podejście do tematu odchudzania.
Z nami osiągniesz wymarzone efekty bez wyrzeczeń i efektu jojo.
Do każdego pakietu oferujemy GRATIS w postaci suplementu wspomagającego proces odchudzania.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem sprzedaży.
Zestaw : Dieta + Plan Treningowy + Suplementacja

Dieta
Plan Treningowy
Suplementacja Adipex Retard GRATIS !!!

ADIPEX RETARD to nowoczesny i bardzo skuteczny suplement
diety, którego składniki mają na celu zwiększenie metabolizmu
tłuszczów i pomagają w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Dla
zwiększenia przyswajalności, absorpcji i biodostępności każdego
ze składników pruduktu zastosowano w nim unikalną technologie
tabletek z płynną konsystencją w środku, która pozwala na pełne
wykorzystanie substancji aktywnych zawartych w tym produkcje.
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ADIPEX RETARD to skuteczny reduktor tłuszczu, perfekcyjny i
dkskonały pod każdym względem. Stworzony z myślą o
ostatecznym wyeliminowaniu tkanki tłuszczowej i skutecznym
odchudzaniu.

Producent: Czeska apteka
Forma: Tabletki
Opakowanie: 30 tabletek
Data przydatności: 08.2020rok

ZALETY:
-> zwiększa termogenezę
-> działa pobudzająco
-> przyśpiesza spalanie zbędnej tkanki tłuszczowej
-> hamuje uczucie głodu

DAWKOWANIE:
Należy stosować 1 tabletka dziennie z rana podczas
śniadania, popijając dużą ilością wody.

ADIPEX TO PRAWDOPODOBNIE JEDEN Z NAJSILNIEJSZYCH
SPALACZY TŁUSZCZU NA ŚWIECIE, REDUKUJE NAWET
NAJBARDZIEJ OPORNĄ TKANKĘ TŁUSZCZOWĄ Z BRZUCHA I
BIODER - DOSKONALE MODELUJE SYLWETKĘ

Na sprzedaż jest tylko wystawiona dieta oraz plan treningowy
przygotowany specjalnie dla ciebie , nie sprzedajemy leków
oraz substancji zabronionych na terenie Polski.
Cena 139 zł jest ceną za dietę i plan treningowy !!!

Witamy teraz do każdego zamówienia z naszej strony www.quatrexil.pl
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PLANY TRENINGOWE I DIETETYCZNE PRZYGOTOWANE SPECJALNIE DLA CIEBIE.
FAN PAGE:
https://web.facebook.com/Quatrexil/
Witam kody rabatowe - 10 % do wykorzystania na naszej
stronie www.quatrexil.pl . Aby otrzymać kod polub nasz Fan
Page i zostaw komentarz Chce Kod !
WYSYŁKA:
Wysyłka każdego dnia do godziny 12, większość zamówionych
przesyłek dostarczana jest nastepnego dnia od złożenia
zamówienia.
Koszt wysyłki zależy od metody płatności

DYSKRETNA PACZKA - tylko Ty wiesz co jest w środku!

100% pewności i bezpieczeństwa!
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiuZ uwagi na przepisy
sanitarne,suplementy są przechowywane magazynie w CZE. Z tego powodu wysyłane są dwie paczki jedna z
Dietą oraz Pl. Treningowym i dróga z suplementami.
© UWAGA OPIS AUTORSKI ADIPEXRETARD.PL – kopiowanie oraz rozpowszechnianie opisów produktów
zamieszczonych w sklepie ADIPEXRETARD.PL jest zabronione! Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) Cena za jeden opis naszego
autorstwa wynosi 20 000 zł netto.
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