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Zayiflama Tableti Lipo Magnet Nedir ?
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Lipo magnet hap, kapsul yada cay degildir. Su icinde basitce eriyebilen efervesan bir tablettir.Yeni
naturel formul suda eriyen efervesan tablet lipomagnet tanitimfiyatiyla tum Turkiye'ye kapida
odeme kolayligi ile gonderilir. Hemen siparis vererek sizde deneyebilirsiniz.Efervesan tablet
olarak uretilen lipo magnet kullanim olarak basit kullanimi ile tercih edilmektedir.Bir bardak icme
suyu icerisine bir efervesan tablet atilir. Efervesan tablet suda tamamen cozundukten sonra
tuketilmesi tavsiye edilir.ilac degildir, besin kuvvetlendirmesidir.Stoklar ile sinirlidir.
Zayiflatici tablet lipomagnet seckin eczaneler ile yetkili internet satis sitelerinden siparis
verebilirsiniz. unisex erkek ve bayan kullanimina uygundur.Guvenli ve basit odeme secenekleri
kapida nakit odeme ve kapida kredi karti ile odeme avantajlarini kullanarak kargo gorevlisine
odemeyi kapida yapabilirsiniz.Zaiyflama tableti lipomagnet % 100 orjinal olarak siz degerli
musterilerimize takdim edilmistir.Gonul rahatligi ile hemen satin alabilirsiniz.
Zayiflama Tableti Lipomagnet
Zayiflama Tableti Kullanimi
Zayiflama tableti lipomagnet kullanim onerisi, etkileri, yan etkileri ve hangi eczanelerde
bulunur.Zayiflama tableti lipomagnet suda eriyen efervesan tablet olarak meydana
gelmistir.Kullanimi cok basittir.Bir efervesan tablet bir bardak su icerisine atilir. Efervesan tabletin
su icinde tamamen erimesi beklenir.Erime bittikten sonra icilmesi onerilir.Erkek ve kadin
tuketimine mutabiktir.Bir kutu zatiflama tableti lipomagnet icerisinde 20 adet efervesan tablet
bulunmaktadir.Kutu uzerindeki yonergeleri okumadan kullanmayiniz.
Hastaligi ve rahatsizligi tedavi edici olarak kullanilmaz. lac degildir, gida kuvvetlendirmesidir. Yan
etkisiyle karsilasilmamis olup herhangi bir yan etki durumunda kullanimi hemen kesilmeli ve bir
hekime mutlaka danisilmalidir.Gebe ve emziren bayanlar ile 18 yasindan kucukler kullanamaz.
Kullanim yonergelerine uygun olarak kullaniniz.
Zayiflama tableti Lipomagnet cerigi
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Lipomagnet komplex, c vitamini, chitosan yer almaktadir.Lipomagnet formulunde herhangi bir
kimyasal bulunmamaktadir.
Cantanizda rahatca tasiyabilmeniz icin silindir formunda tasarlanmis kutusu ile cantanizda varligini
bilehatirlamayacaksiniz. Paket icerisinde yirmi adet (10 gunluk kullanim miktari) efervesan tablet
yer almaktadir.Hap yada kapsul olmadigindan suda eriterek kolayca kullanabilirsiniz.
Ozel bir formule sahip olan zatiflama tabletimizin iceriginde herhangi bir katki maddesi veya
kimyasal madde katiyen bulunmamaktadir.
Zayiflama Tableti Lipo Magnet'in yan etkileri nelerdir?
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lipo magnet'in taninan bir zararlari yoktur.Fakat bir takim bilgilere de sahip olmaniz

gerekir.Oncelikle hastaliklarda terapi edici bir urun olmadigini bilmeniz ehemmiyetlidir.Yalnizca bir
gida kuvvetlendirmesidir. Emziren ve hamile kadinlarla birlikte 18 yasindan kucuklerin kullanimina
orantili olmadigini soyleyebiliriz.
Son zamanlarda Lipo Magnet zararlariYan Etkileri konusunda birbirinden degisik bilgiler yer
alabilir. Yukarida belirttigimiz durumlar disinda herhangi bir zarari yoktur. Kisa surede sonuc
almak isteyenler ozellikle ilk paket kullanimina ozen gostermelidir.Kisa sure icerisinde tesirini
gorebileceginiz bu urun ile daha ideal ve fit bir vucut bunyesine sahip olabilirsiniz.
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