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Bio-Cla z zieloną herbatą, 90 kapsułek
 

Cena: 108,74 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 90 kaps.

Postać kaps.

Producent PHARMA NORD

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Bio-Cla z zieloną herbatą, 90 kapsułek

Bio-CLA z zieloną herbatą to unikalna kombinacja CLA oraz zielonej herbaty pomagającej utrzymać optymalną równowagę pomiędzy
tkanką mięśniową, a tkanką tłuszczową.

Skład
Kwas linolowy, zielona herbata, witamina A, witamina B, witamina B2, witamina C

Wskazania
Stosując Bio-C.L.A. i Bio-C.L.A. z zieloną herbatą można uzyskać tzw. remodelowanie sylwetki. Oznacza to, że podczas odchudzania traci
się nadmiar tkanki tłuszczowej na biodrach, brzuchu i udach, podczas gdy tkanka mięśniowa zostaje wzmocniona - co jest warunkiem
uniknięcia efektu jo-jo. C.L.A. redukuje także objawy cellulitu.

Działanie
Preparat zaopatruje organizm w sprzężony kwas linolowy, składnik odżywczy, który przyczynia się do budowy i utrzymania odpowiedniej
masy mięśniowej, stymuluje spalanie tłuszczu w organizmiem, blokuje wchłanianie tłuszczu do organizmu. Zapobiega efektowi jo-jo,
zmniejsza objawy cellulitu

Badania wykazały, że ta substancja zwiększa wydatkowanie tłuszczu zmagazynowanego w tkance tłuszczowej oraz zwiększa spalanie
tłuszczu. Dodatkowo zielona herbata zwiększa wydatkowanie energii i aktywuje spalanie tłuszczów. Wnioski z badań wskazują na to, że
doustne podawanie wyciągu z zielonej herbaty może wpływać na zmniejszenie masy ciała.

C.L.A. przyczynia się do utraty wagi w odpowiedni sposób, to znaczy poprzez utratę tłuszczu, a nie mięśni.
C.L.A. (sprzężony kwas linolowy) w połączeniu z ćwiczeniami fizycznymi wzmaga spalanie tkanki tłuszczowej, ogranicza wchłanianie
tłuszczu do komórek tłuszczowych, wspomaga prawidłową gospodarkę tłuszczową w organizmie. Zielona herbata jest źródłem witamin
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A, B, B2, C oraz wielu minerałów i mikroelementów. Zwiększa wydatkowanie energii i reguluje procesy trawienne.

Dawkowanie
Przyjmować 4-6 kapsułek dziennie podczas posiłku.
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