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Olimp CLA z Zieloną Herbatą plus L-Karnityna x60 kapsułek
 

Cena: 42,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Olimp Laboratories

Postać kapsułki

Substancja
czynna

kwasy Omega-6 (CLA), L-karnityna, zielona
herbata

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

PREPARAT PRZEZNACZONY DLA OSÓB ODCHUDZAJĄCYCH SIĘ

CLA z Zieloną Herbatą plus L-karnityna to suplement diety zawierający sprzężone izomery kwasu linolowego CLA, które zostały
wzbogacone L-karnityną i ekstraktem z zielonej herbaty.

Obecna w preparacie L-karnityna bierze udział w transporcie kwasów tłuszczowych do centrów energetycznych komórki, jakimi są
mitochondria, natomiast ekstrakt z zielonej herbaty (mianowany na zawartość galusanu epigallokatechiny - EGCG), wspomaga
zachowanie prawidłowej wagi ciała, poprzez zwiększenie metabolizmu i utlenianie tłuszczy w organizmie. Wpływa on również na
redukcję tkanki tłuszczowej i przyczynia się do zwiększenia wydatku energetycznego.

Preparat przeznaczony:

dla osób odchudzających się, dążących do redukcji tkanki tłuszczowej, osób z nadwagą, jak również aktywnych fizycznie i sportowców.

Zalecana porcja dzienna:

1-2 kapsułki 2 razy dziennie po śniadaniu i na ok. 30 min. przed aktywnością fizyczną.

Skład:
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Informacja ?ywieniowa 2 kapsu?ki 4 kapsu?ki 
Sprz??ony kwas linolowy CLA 80%  
W tym CLA

1000 mg  
800 mg

2000 mg  
1600 mg

Ekstrakt zielonej herbaty  
W tym EGCG 

400 mg  
132 mg

800 mg 
264 mg

L-karnityna 200 mg 400 mg

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Olimp Laboratories Sp. z o.o.
ul. Nagawczyna 109c
39-200 Dębica
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