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ALLNUTRITION Piperine + chrome 60 kapsułek
 

Cena: 19,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent SFD S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościALLNUTRITION Piperine+ chrome 60 kapsułek60 KAPSUŁEK W OPAKOWANIU, JEDNA PORCJA ZAWIERA: 26,32 MG
EKSTRAKTU Z CZARNEGO PIEPRZU, W TYM 25 MG PIPERYNYDLACZEGO PIPERINE + CHROME?ALLNUTRITION PIPERINE + CHROME
zawiera ekstrakt z pieprzu czarnego Piper nigrum, standaryzowany na zawartość 95% piperyny, wzbogacony chromem.60-DNIOWA
SUPLEMENTACJAWSPOMAGA FUNKCJONOWANIE UKŁADU POKARMOWEGOCHROM PRZYCZYNIA SIĘ DO UTRZYMANIA
PRAWIDŁOWEGO METABOLIZMU MAKROSKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCHPIPERYNA WZMAGA WCHŁANIANIE NIEKTÓRYCH
PIERWIASTKÓW I INNYCH ZWIĄZKÓWPiperyna to związek, który znakomicie wspomaga funkcjonowanie układu pokarmowego.
Wspiera ona układ pokarmowy, poprzez pobudzenie wydzielania enzymów trawiennych (żołądkowego, trzustkowego, jelitowego).
Piperyna jest także sprzymierzeńcem osób walczących z nadwagą. Poza tym ułatwia absorpcję koenzymu Q10 i zwiększa
przyswajalność kurkuminy i resweratrolu. Piperyna znajduje się w "skorupce" pieprzu i staje się coraz bardziej popularna.
Wykorzystywana jest w wielu spalaczach tłuszczu lub nawet jako monopreparat, ze względu na swoje właściwości. Chrom przyczynia
się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu
glukozy we krwi. Preparat ALLNUTRITION PIPERINE + CHROME może być stosowany nie tylko przez osoby odchudzające się, ale także
przez osoby, które chcą utrzymać swoją wagę i piękną sylwetkę.Zalecane spożycieStosuj 1 kapsułkę dziennie przed śniadaniem lub
wysiłkiem fizycznym, popijając 250 ml wody.WażneProdukt przeznaczony dla aktywnych fizycznie osób powyżej 18 roku życia. Nie
spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu. Przed użyciem produktu należy skonsultować się z lekarzem. Nie
przekraczać zalecanej porcji dziennej. Produkt nie może być używany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zbilansowany
sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Po użyciu opakowanie należy zawsze zamykać. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu,
niedostępnym dla małych dzieci.Składnikisubstancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, otoczka kapsułki (żelatyna, barwnik:
dwutlenek tytanu), ekstrakt z pieprzu czarnego Piper nigrum, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
pikolinian chromu.ProducentSFD Spółka Akcyjnaul. Głogowska 4145-315 Opole
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