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Pharma Nord Bio-Cla, z zieloną herbatą, 90 małe kapsułki
 

Cena: 75,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

PHARMA NORD

Opis produktu
 

PHARMA NORD BIO-C.L.A. Z ZIELONĄ HERBATĄ - 90 MAŁE KAPSUŁKI
Bio-C.L.A. z zieloną herbatą to miękkie żelatynowe kapsułki, każda zawiera 300 mg sprzężonego kwasu linolowego (T10,C12 & C9,T11) w
postaci łatwo przyswajalnych kwasów tłuszczowych oraz 125 mg ekstraktu z zielonej herbaty.

Wskazania: 

Stosując Bio C.L.A. uzyskuje się tzw. remodelowanie sylwetki. Oznacza to, że podczas odchudzania nie tylko traci się zbędne kilogramy,
ale także uzyskuje smukłą sylwetkę, pozbywając się nadmiaru tkanki tłuszczowej na biodrach, brzuchu i udach.

CLA (sprzężony kwas linolowy) - jest naturalnie występującym, wielonienasyconym kwasem tłuszczowym występującym w
mięsie przeżuwaczy (krowy, owce, itd.) oraz w nabiale pochodzącym od tych zwierząt. CLA jest naturalnym składnikiem naszej
diety, powstaje w żwaczu (komora żołądka) w trakcie wypasu bydła. Zawartość kwasu linolowego z trawy przekształca się w
CLA. Najlepszym źródłem CLA są produkty mięsne i mleczne, takie jak mleko, ser i jogurt. CLA posiada certyfikat GRAS (ogólnie
uznany za bezpieczny dodatek do żywności).

Ekstrakt z zielonej herbaty - jest szczególnie popularny wśród dietetyków i osób, które chcą spalić nadmiar tłuszczu. Uważa się,
że wysoka zawartość galusanu epigallokatechiny (EGCG) w ekstrakcie zielonej herbaty (GTE) jest odpowiedzialny za jej
pozytywny efekt. EGCG wspomaga metabolizm tłuszczów poprzez zwiększenie ich spalania.

Dawkowanie:

 Dorośli: od 2 do 4 kapsułek dziennie podczas posiłku. W celu osiągnięcia szybszego efektu należy przyjmować 6 kapsułek
dziennie.

2 kapsułki zawierają:
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CLA (sprzężony kwas linolowy) - 600 mg

Ekstrakt z zielonej herbaty - 250 mg

Uwagi:

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Zaleca się stosowanie zrównoważonej i zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Dystrybutor: Pharma Nord Sp. zo.o., ul. Zwoleńska 24c, Warszawa.
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