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APETYT STOP 30 tabletek Domowa Apteczka
 

Cena: 4,99 PLN

Opis słownikowy

Producent DOMOWA APTECZKA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

APETYT STOP - suplement diety uzupełniający normalną dietę w chrom i ekstrakt z garcinia cambogia pomaga zredukować uczucie
głodu, korzystnie wpływa na procesy przemiany materii

Polecany dla osób chcących schudnąć lub utrzymać prawidłową wagę ciała.

 

Działanie

Garcinia Cambogia oraz chrom pozytywnie wpływają na:

prawidłowy poziom cukru

  ograniczenie nadmiernego apetytu

  utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu

  metabolizm tłuszczów i węglowodanów

  termogenezę (spalanie kalorii)
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Garcinia Cambogia (drzewo tamaryndowca) to roślina pochodząca z terenów południowych Indii i Tajlandii. Zawiera substancje rzadko
spotykane w przyrodzie - hydroksycytraty (HC). Blokują one enzym odpowiedzialny za przemianę węglowodanów w tłuszcze, wzmagają
termogenezę (spalanie kalorii) a także korzystnie oddziałują na zwiększone łaknienie, redukując chęć podjadania pomiędzy posiłkami.
Efekt tłumienia nadmiernego apetytu jest wzmocniony poprzez obecność w preparacie chromu, który jako pierwiastek bierze udział w
ważnych procesach regulujących m. in. poziom cukru we krwi, właściwy poziom cholesterolu oraz gospodarkę węglowodanową w
organizmie.

 

Przeciwwskazania

Nie wskazane dla:

Dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób nadwrażliwych na którykolwiek składnik preparatu.

 

Sposób użycia

Osoby dorosłe: 1-3 tabletki dziennie podczas posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej porcji.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Chronić przed światłem i wilgocią.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.

Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne.

 

Skład

Chrom (chlorek chromu III) (0,55 mg) - 50 mcg jonów

Garcinia Cambogia (120 mg - ekstrakt standaryzowany na zawartość 60% hydroksycytratów)

W tabletce zastosowano bezpieczną postać chromu (chlorek chromu trójwartościowy).

 

Tabletki mogą różnić się odcieniem, ze względu na zawartość substancji roślinnych, bez dodatku barwników.
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