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APETYT STOP MAX 90 tabletek Domowa Apteczka
 

Cena: 18,85 PLN

Opis słownikowy

Producent DOMOWA APTECZKA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

APETYT STOP MAX 90 tabletek Domowa Apteczka

 

 Apetyt Stop Max – suplement diety, zawiera bezpieczne i naturalne składniki, pozwalające bez stresu walczyć z apetytem (*Garcinia
Cambogia, *Gymnema Sylvestre). Hydroksycytraty (HCA) zawarte w ekstrakcie z *Garcinia Cambogia powstrzymują lipogenezę i
akumulację tłuszczów w organizmie, blokują enzym odpowiedzialny za przemianę węglowodanów w tłuszcze. Efekt tłumienia apetytu
jest wspomagany poprzez obecność *chromu, który ma wpływ na utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi oraz przyczynia
się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych. Również Citrus Aurantium wspomaga metabolizm
tłuszczów i węglowodanów. Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych, pomaga w
utrzymaniu prawidłowego metabolizmu kwasów tłuszczowych oraz węglowodanów.

Fakty: Prawidłowy poziom glukozy jest istotnym czynnikiem ograniczającym wydzielanie insuliny – hormonu, który nasila odkładanie
tkanki tłuszczowej.

 

Sposób użycia

Od 1 do 6 tabletek dziennie w zależności od potrzeby, pomiędzy posiłkami.Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia.Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia
są ważne. Nie należy zastępować suplementem diety regularnych posiłków.Niewskazane dla: dzieci poniżej 12. roku życia, kobiet w
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ciąży i karmiących piersią oraz osób nadwrażliwychna którykolwiek składnik preparatu. W razie wątpliwości skonsultować się z
lekarzem.

 

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: 6 tabletek zawiera:

Ekstrakt Garcinia Cambogia – 720 mg (w tym hydroksycytraty – 432 mg)

Ekstrakt Gorzkiej Pomarańczy (Citrus Aurantium) – 120 mg (w tym synefryna – 7,2 mg)

Ekstrakt Gymnema Sylvestre – 30 mg (w tym 15 mg kwasów gymnemowych

Cynk – 10 mg (100% RWS1)

Chrom – 60 µg -150% RWS*)

*% RWS– Referencyjne Wartości Spożycia

Produkt zawiera substancję słodzącą (glikozydy stewiolowe, bezpieczne dla diabetyków)

Glikozydy stewiolowe, uzyskane z liści rośliny Stevia rebaudiana, są naturalną substancją słodzącą, bezkaloryczną, o niskim indeksie
glikemicznym, bezpieczną dla diabetyków. 

Składniki

substancja wiążąca (sorbitole), ekstrakt Garcinia Cambogia standaryzowany na 60% kwasu HCA, regulatory kwasowości (kwas
cytrynowy, węglany sodu), aromat, ekstrakt gorzkiej pomarańczy (Citrus Aurantium)  standaryzowany na 6% synefryny, ekstrakt
Gymnema Sylvestre, substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), nośnik (glikol polietylenowy), substancja
przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), tlenek cynku, substancja słodząca (glikozydy stewiolowe), barwnik (ryboflawina), chlorek chromu
III.

Nadmierne spożycie może mieć efekt przeczyszczający.

 

Ważne

Ostrzeżenia:

Produkt zawiera synefrynę. W czasie stosowania produktu ograniczyć spożycie innych produktów zawierających synefrynę takich jak
owoce cytrusowe.

Osoby z nadciśnieniem tętniczym, kobiety w ciąży i karmiące piersią – stosowanie preparatu należy skonsultować się z lekarzem.

Nie mieszać z alkoholem!

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.Chronić przed światłem i wilgocią.
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