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OLIMP, Zielona Kawa Premium, 30 kapsułek
 

Cena: 30,07 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Zielona Kawa PREMIUM to suplement diety w postaci kapsułek, zawierający kompozycję składników roślinnych - ekstraktu z nasion
zielonej kawy, standaryzowanego na zawartość 50% kwasu chlorogenowego (ACG) i ekstraktu z nasion guarany; dodatkowo
uzupełnioną o chrom.

Badania naukowe dowodzą, że:
ekstrakt guarany zawierający kofeinę, przyczyni się do utrzymania metabolizmu tłuszczy, przez co uczestniczy w kontroli wagi ciała,
dodatkowo pomaga utrzymać witalność fizyczną i psychiczną organizmu.
kawa stymuluje aktywność fizyczną i umysłową.
chrom uczestniczy w prawidłowym metabolizmie makroskładników pokarmowych jak węglowodany i tłuszcze, a także w utrzymaniu
prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Aktywność fizyczna jest kluczowym czynnikiem dla utrzymania prawidłowej masy ciała. Prawidłowy poziom glukozy jest istotnym
czynnikiem ograniczającym wydzielanie insuliny - hormonu, który nasila odkładanie tkanki tłuszczowej, ponadto ogranicza chęć
podjadania pomiędzy posiłkami.

Skład (1 kapsułka):
Ekstrakt z nasion zielonej kawy (50% ACG)....................600 mg
Ekstrakt z nasion guarany (50% kofeiny)..........................30 mg
Chrom.............................................................................................20 µg (50%*)

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki: ekstrakt z nasion zielonej kawy - Coffea (50% kwas chlorogenowy), ekstrakt z nasion guarany - Paullinia cupana (50% kofeiny),
substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, substancje przeciwzbrylające – stearynian magnezu, dwutlenek krzemu, chlorek
chromu (III); kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwnik: E171).
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Zastosowanie:
Preparat przeznaczony: jako suplement diety dla osób dorosłych, kontrolujących wagę ciała m.in. poprzez aktywność fizyczną,
odchudzających się oraz jako uzupełnienie diety w chrom, szczególnie dla osób, u których występuje duży apetyt na słodycze oraz u
osób z nadwagą.

Uwaga: Zawiera kofeinę (45 mg/ 1 kapsułka). Nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży, karmiących piersią, u osób z chorobami
serca, nadciśnieniem lub w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie:
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka poniżej 70 kg wagi ciała, 2 kapsułki powyżej 70 kg wagi ciała; przed posiłkiem, popijając dużą ilością
wody.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

