
 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

  

Olimp Green Tea ekstr.ziel.herbaty kaps. 6
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps. (blist.)

Producent OLIMP LABORATORIES

Opis produktu
 

O produkcie
NATURALNY ANTYUTLENIACZ

Zielona herbata ekstrakt to suplement diety zawierający wysokoskoncentrowany ekstrakt z liści zielonej herbaty w formie kapsułek,
mianowany na zawartość polifenoli, w tym najaktywniejszego – galusanianu epigalokatechiny - EGCG.

Badania naukowe dowodzą, że ekstrakt zielonej herbaty:
zwiększa metabolizm tłuszczów, co jest pomocne przy utrzymaniu pięknej figury
wzmacnia naturalny system ochronny organizmu przed szkodliwym działaniem wolnych rodników
ma korzystny wpływ na pracę układu krwionośnego oraz poziom cukru we krwi
przyczynia się do wzmocnienia organizmu przed oksydacyjnym uszkodzeniem komórek
pomaga chronić skórę przed promieniowaniem UV
przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.

Informacja żywieniowa 1 kapsułki 2 kapsułki
Ekstrakt zielonej herbaty (55% EGCG) 250 mg 500 mg
w tym:
EGCG 137,5 mg 275 mg
Polifenole 249 mg 498 mg
Katechiny 200 mg 400 mg
Kofeina < 4 mg < 8 mg

Składniki: ekstrakt zielonej herbaty (Camellia sinensis L.), substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, substancja
przeciwzbrylająca - stearynian magnezu, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwnik: E 171).

ZASTOSOWANIE:
Preparat przeznaczony: dla osób dorosłych, jako naturalny przeciwutleniacz, w szczególności dla osób dążących do redukcji wagi ciała.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekalawenda.pl


 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

 
Uwaga: 2 kapsułki odpowiadają ok. 4-5 filiżankom naparu z zielonej herabty. Zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet
w ciąży (zawartość kofeiny: < 8 mg/ 2 kapsułki).
Produktu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

DAWKOWANIE:
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka 1-2 razy dziennie, najlepiej po posiłku popijając wodą. Przy odchudzaniu kapsułki należy
przyjmować 30 min. przed posiłkami.

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.

PRODUCENT:
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica
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