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Bio-CLA z zieloną herbatą kaps. 90 kaps.
 

Cena: 72,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 90 kaps.

Producent PHARMA NORD

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Bio-C.L.A. z zieloną herbatą, kapsułki, 90 szt.

Opis
Bio-C.L.A. z zieloną herbatą - suplement diety, zawierający CLA oraz zieloną herbatę, czyli składniki, które wspomagają metabolizm
tłuszczy. Produkt dla dorosłych.

Składniki
Kwasy tłuszczowe z oleju z krokosza barwierskiego (CLA), Ekstrakt z zielonej herbaty, Żelatyna - otoczka kapsułki, Glicerol - substancja
utrzymująca wilgoć, Karmel amoniakalny - barwnik, Dwutlenek krzemu - substancja przeciwzbrylająca

Składniki: 2 kapsułki / 4 kapsułki/ 6 kapsułek
CLA (sprzężony kwas linolowy): 600 mg / 1200 mg / 1800 mg
Ekstrakt z zielonej herbaty: 250 mg / 500 mg / 750 mg

Właściwości składników
CLA, czyli sprzężony kwas linolowy to wielonienasycony kwas tłuszczowy, pozyskiwany z krokosza barwierskiego. Ekstrakt z zielonej
herbaty wspomaga spalanie tłuszczu. Zawiera m.in. EGCG (gaulsan epigallokatechiny), który również wspiera proces metabolizmu
tłuszczy.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: od 2 do 4 kapsułek dziennie podczas posiłku. W celu osiągnięcia szybszego efektu należy przyjmować 6 kapsułek dziennie.
Zaleca się przyjmować kapsułki w dawkach podzielonych, podczas posiłku. Nie rozgryzać.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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 Chronić od wilgoci i światła.

Masa netto
63 g

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
PHARMA NORD Aps
Tinglykke 4-6
Vojens, Dania

Dystrybutor
PHARMA NORD
Zwoleńska 24c
Warszawa

 

Galeria
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