
 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

  

Olimp L-Karnityna Plus x80 tabletek do ssania
 

Cena: 68,51 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Olimp Laboratories

Postać tabletki do ssania

Substancja
czynna

chrom, L-arginina, L-karnityna, L-ornityna

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Dietetyczny środek spożywczy OLIMP L-KARNITYNA PLUS w postaci tabletek jest odżywką zawierającą L-karnitynę, zapewniającą
odpowiednie uzupełnienie endogennego poziomu tej substancji w organizmie, przeznaczoną dla osób o zwiększonym zapotrzebowaniu
energetycznym (np. sportowcy wyczynowi). Odżywka wzbogacona jest dodatkowo w aminokwasy - L-ornitynę i L-argininę oraz w chrom.

W skład odżywki wchodzą ponadto naturalne proszki owocowe, sorbitol, fruktoza. L-karnityna jest substancją pochodzenia
aminokwasowego, będącą istotnym ogniwem w procesach energetycznych organizmu. Tworząc kompleksy z kwasami tłuszczowymi,
wprowadza je do mitochondriów, spełniając podstawową rolę w transporcie tłuszczów pokarmowych oraz ostatecznym ich
wykorzystaniu na cele energetyczne. Utrzymanie korzystnie wysokiego poziomu L-karnityny w ustroju nasila udział tłuszczów w
procesach energetycznych, oszczędzając inne substraty, głównie glikogen i aminokwasy. Wzmaga zdolność mięśni do dłuższej i
efektywnej pracy, zwiększając wydolność organizmu i odporność na zmęczenie.

Składniki wzbogacające: L-ornityna i L-arginina, są dynamiczną parą aminokwasów, które stymulują syntezę i uwalnianie hormonu
pobudzającego anabolizm białek mięśniowych i wzmagającego spalanie tłuszczów zapasowych. Chrom nasila anabolizm białek oraz
jest niezbędny w przemianach metabolicznych węglowodanów, współuczestnicząc w regulacji stężenia glukozy we krwi (zapobiegając
tzw. "huśtawce hipoglikemicznej").

OLIMP L-KARNITYNA PLUS jest polecany dla sportowców w czasie intensywnego treningu i zawodów, szczególnie przydatny jest przy
kontroli masy ciała, pomagając redukować podskórną tkankę zapasową. Polecany jest również dla ludzi obciążonych dużym wysiłkiem
fizycznym oraz tych wszystkich, którzy pragną zlikwidować podskórną tkankę tłuszczową.

SPOSÓB UŻYCIA:

uzupełnienie diety:

1 tabletka 1-2 razy dziennie pomiędzy posiłkami;
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odchudzanie:

1 tabletka 2-3 razy dziennie ok. 30 minut przed posiłkiem,

wspomaganie wysiłku:

2-3 tabletek ok. 30 minut przed wysiłkiem.

SKŁADNIKI:

Informacja ?ywieniowa 3 tabletki
Winian L-karnityny 1341 mg
w tym: L-karnityna 900 mg
L-ornityna 90 mg
L-arginina 60 mg
Chrom 240 ?g

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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