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OLIMP CLA Z ZIELONA HERBATĄ 60 kapsułek
 

Cena: 42,90 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

Suplement diety dostarcza trzy najbardziej aktywne substancje wspomagające proces redukcji tkanki tłuszczowej: CLA, wyciąg zielonej
herbaty mianowany na EGCG oraz l-karnitynę. Specjalnie dobrany zestaw składników uaktywnia wszystkie etapy spalania tłuszczu,
zapobiegając jednocześnie utracie jędrności ciała. Kilkutygodniowa suplementacja zapewnia widoczny spadek wagi, ogranicza ryzyko
efektu jo-jo oraz daje wyraźne zmniejszenie oznak cellulitu. Dieny kwasu linolowego określane skrótową nazwą CLA w połączeniu ze
specjalnie wyizolowanymi związkami polifenolowymi zielonej herbaty bardzo skutecznie uzupełniają się w procesie modelowania
sylwetki. Wyciąg zielonej herbaty zawiera silnie działające substancje bioaktywne które przyspieszają trzy zasadnicze procesy:
zapoczątkowują proces rozpadu tłuszczu, nadzorują jego sprawne spalanie w komórkach mięśniowych oraz zabezpieczają przed
reakcją ponownego gromadzenia rezerw tłuszczowych. Z kolei obecność kwasów CLA odpowiada za doszczętne niszczenie komórek
tłuszczowych, tak by nie mogły one nigdy odbudować swoich strat. Ponadto CLA silnie uaktywniają proces budowy białek mięśniowych
w miejsce utraconego tłuszczu, w efekcie czego ciało wyraźnie zyskuje na jędrności.

 

Wskazania

Ta specjalnie opracowana formuła preparatu sprawdza się niemal w każdym przypadku nadwagi. Suplement jest szczególnie wskazany
zarówno podczas stosowania kuracji odchudzającej jak również po jej zakończeniu. W trakcie trwania terapii, preparat nie tylko
dynamicznie przyspiesza proces spalania tłuszczu, ale także zapobiega utracie jędrności ciała. Natomiast po zakończeniu kuracji
ogranicza ryzyko pojawienia się efektu jo-jo. Suplement wywiera dodatkowe, bardzo korzystne działanie na pracę serca i układu
krążenia. Może być z powodzeniem stosowany także w warunkach niskiej aktywności fizycznej.

 

W okresie trwania kuracji odchudzającej suplement najlepiej przyjmować 2 razy dziennie po 2 kapsułki: na czczo lub po śniadaniu oraz
ok. 30 min przed planowanym wysiłkiem (względnie kolacją). Po osiągnięciu oczekiwanego spadku masy ciała, zaleca się stosowanie
suplementu jeszcze przez okres min. 8 tygodni, w ilości 2 kapsułek na dobę, w celu uniknięcia efektu jo-jo.
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Do tej pory na rynku pojawiło się wiele preparatów CLA z zieloną herbatą, ale jak się okazuje, ich działanie w praktyce nie zawsze bywa
skuteczne. Ograniczona efektywność wynika m.in. ze zmniejszonej aktywności jednej z reakcji metabolicznych, za którą w organizmie
odpowiada karnityna. Pomimo że polifenole zielonej herbaty oraz CLA silnie wspomagają proces utraty tłuszczu, to jednak bez
obecności karnityny efekt ten może być ograniczony. Karnityna warunkuje bowiem sprawny transport tłuszczów do „komór spalania”
oraz poprawia dostęp niszczącego je tlenu Tylko zestawienie CLA, zielonej herbaty zawierającej EGCG i KARNITYNY może zapewnić tak
silny efekt odchudzający.Poza znacznym dodatkiem l-karnityny nasz preparat w odróżnieniu od podobnych, konkurencyjnych zawiera
specjalny mianowany na zawartość EGCG ekstrakt Zielonej herbaty ,które to dopiero w takiej postaci wspólnie z CLA warunkują
prawidłowy i pełny proces spalania tkanki tłuszczowej.

 

Działanie

Szczególną rolę pod tym względem pełnią kwasy tłuszczowe CLA. Ten niezwykle cenny składnik pokarmowy wspomaga zarówno utratę
tłuszczu jak też silnie chroni tkankę mięśniową. Ubytek tkanki tłuszczowej powiązany ze wzmocnieniem struktury mięśni powoduje
silniejsze ujędrnienie i wzmocnienie skóry, nadając jej bardziej gładki i sprężysty wygląd. CLA jednocześnie skutecznie zabezpiecza przed
odkładaniem się uciążliwych grudek tłuszczu, na powstawanie których w szczególności narażone są okolice ud i pośladków.
Efektywność tego procesu dodatkowo wspomaga l-karnityna.

 

Sposób użycia

Zalecana porcja dzienna: 2 kapsułki 2 razy dziennie - po śniadaniu i na ok. 30 min. przed aktywnością fizyczną  

 

Skład

Sprzężony kwas linolowy CLA, ekstrakt zielonej herbaty, olej sojowy, L-karnityna, kapsułka (żelatyna, gliceryna, woda – składnik otoczki,
barwniki: E171, E133, E102).  
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