Apteka Zawiszy Czarnego
ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

OLIMP APECONTROL 30 kapsułek
Cena: 22,90 PLN
Opis słownikowy
Producent

OLIMP

Rodzaj rejestracji

Inny produkt

Opis produktu
Opis

Apecontrol™ to suplement diety w postaci kapsułek, stanowiący kompozycję składników aktywnych, wspomagających kontrolę masy
ciała poprzez niwelowanie chęci podjadania oraz regulację metabolizmu makroskładników odżywczych.Garcinia cambogia zawiera
kwas hydroksycytrynowy (HCA), który hamuje syntezę tłuszczów i ich odkładanie w organizmie, a także zmniejsza uczucie
łaknienia.Gurmar (Gymnema sylvestre) przyczynia się do zmniejszenia łaknienia i apetytu na słodycze, niwelując w ten sposób chęć
podjadania.Morwa biała (Morus alba L.) wspomaga utrzymanie równowagi metabolizmu węglowodanów w organizmie, poprzez
hamowanie rozkładu cukrów i zmniejszanie ich wchłaniania.Ekstrakt guarany (Paullinia cupana) przyczynia się do metabolizmu
tłuszczów, a przez to do kontroli masy ciała, a jednocześnie pomaga utrzymać witalność fizyczną i psychiczną organizmu, co ma
niezwykle istotne znaczenie w dietach odchudzających.Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych i prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Składniki

Informacja żywieniowa
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1 kapsułka

2 kapsułki

Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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Ekstrakt Garcinia cambogiaw tym: kwas hydroksycytrynowy HCA (60%)

100 mg60 mg

200 mg120 mg

Ekstrakt guaranyw tym: kofeina (50%)

100 mg50 mg

200 mg100 mg

Ekstrakt z liści morwy białej

100 mg

200 mg

Ekstrakt z liści gurmaruw tym: kwasy gymnemowe (25%)

80 mg20 mg

160 mg40 mg

Chrom

60 µg (150%*)

120 µg (300%*)

*RWS – referencyjna wartość spożycia.Składniki: ekstrakt Garcinia cambogia, ekstrakt guarany (Paullinia cupana), ekstrakt z liści morwy
białej (Morus alba L.), ekstrakt z liści gurmaru (Gymnema sylvestre), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna; substancje
przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; chlorek chromu(III), kapsułka (składniki otoczki –
żelatyna, barwnik – E 171).

Wskazania
Preparat przeznaczony jako suplement diety dla osób dorosłych dążących do redukcji masy ciała, odchudzających się, mających
skłonności do podjadania, odczuwających spadek energii i witalności podczas stosowania diet niskokalorycznych.

Dawkowanie
Zalecana dzienna porcja: 1-2 kapsułki dziennie 30 min. przed posiłkiem. Nie stosować wieczorem lub na noc. Kapsułkę należy popić
dużą ilością wody.Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety.Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.Uwaga: zawiera kofeinę; nie zaleca się
stosowania u dzieci i kobiet w ciąży (zawartość kofeiny: 50 mg/ 1 kapsułkę; 100 mg/ 2 kapsułki). Nie zaleca się stosowania w przypadku
karmienia piersią, chorób serca, nadciśnienia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Diabetycy stosujący leki
przeciwcukrzycowe lub insulinę stosowanie preparatu powinni skonsultować z lekarzem.
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