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LINEA 40+ 60 tabletek
 

Cena: 30,95 PLN

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

Linea40+:

Przyspiesza procesy metaboliczne organizmu,  

Spowalnia proces lipogenezy (tworzenia tłuszczu) w organizmie,  

Przyspiesza procesy spalania tkanki tłuszczowe,  

Zmniejsza uczucie głodu,  

Oczyszcza organizm z toksyn.

Suplementu diety.

 

Działanie  

Składniki aktywne:

Mate- pochodząca z liści ostrokrzewu paragwajskiego ma dobroczynny wpływ na przemianę materii. Przyczynia się do rozkładu lipidów i
pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Posiada właściwości stymulujące, które przyczyniają się większej wytrzymałości na
fizyczne i psychiczne zmęczenie.
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Wyciąg z zielonej herbaty - pobudza spalanie tłuszczu oraz zwiększa wydatkowanie energii, korzystnie wpływa również na procesy
trawienia. Związki w nim zawarte wpływają na prawidłowe funkcjonowanie wątroby i nerek dzięki czemu efektywniejsza jest eliminacja
szkodliwych toksyn z organizmu.

Fasolamina - znajdująca się w wyciągu z białej fasoli, hamuje trawienie skrobi znajdującej się w produktach spożywczych (ziemniaki,
pieczywo, makaron, pierogi). Białkowy składnik fasolaminy przyłącza się do enzymu zwanego alfa-amylazą, powstrzymując go przed
rozkładaniem skrobi na cukry. W rezultacie część skrobi przechodzi niestrawiona przez jelita, w wyniku czego zmniejsza się ilość kalorii
przyswajana przez organizm.

L-karnityna jest naturalnym aminokwasem, odgrywającym ważną rolę w przemianie materii, uczestniczy w zamianie tłuszczu w energię.
Pomaga utrzymać wagę na prawidłowym poziomie.

Spirulina jest rodzajem zielono-niebieskiej algi. Spirulina jest obiektem wielu badań, z których wynika, że składniki w niej zawarte
wspomagają pracę nerek i wątroby, dzięki czemu pomagają w oczyszczaniu organizmu z toksyn. Spirulina dostarcza łatwo
przyswajalnych składników mineralnych i witamin oraz chlorofilu i filocyjaniny – związków wspomagających procesy trawienne i
metaboliczne. Dzięki temu korzystnie wpływa na funkcjonowanie całego organizmu, także w trakcie stosowania diet redukcyjnych.

Chrom aktywuje wiele enzymów biorących udział w regulacji przemian cukrów i tłuszczów w organizmie. Przyczynia się do redukcji
tkanki tłuszczowej. Po podaniu chromu zmniejsza się łaknienie, co jest spowodowane regulacją poziomu glukozy.

 

Przeciwwskazania

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Nie zaleca się stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

 

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła i wilgoci. W miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

 

Sposób użycia

Dorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie.Preparat zaleca się zażywać podczas posiłku.Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennego
spożycia.Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

 

Skład  

Zawartość składników aktywnych 1 tabletka:

Wyciąg z liści ostrokrzewu paragwajskiego (mate) 200 mg 

Wyciąg z zielonej herbaty 150 mg 

Wyciąg z białej fasoli 100 mg 

L-karnityna 60 mg 

Spirulina 100 mg 

Chrom 20 µg (50%)* 

*% Zalecanego Dziennego Spożycia
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