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OLIMP L-KARNITYNA PLUS 80 tabletek do ssania
 

Cena: 49,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,3 g

Opakowanie 80 tabl.

Postać tabl.

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

OLIMP L-KARNITYNA PLUS - powiedz tłuszczowi żegnaj, suplement diety zawierający substancję witaminową (witaminę BT):L-
Karnitynę, jeden z najbardziej skutecznych związków ułatwiających odchudzanie. 

Działanie 

Dlaczego L- Karnityna plus wspomaga redukcję nadwagi?Wynika to ze szczególnych właściwości transportowych L-Karnityny  plus, tym
proces redukcji tkanki tłuszczowej przebiega intensywniej. L-Karnityna  plus nie tylko pełni rolę transportową, ale także wzmaga
aktywność specjalnych enzymów odpowiedzialnych za proces spalania związków tłuszczowych. 

Czym różnią się poszczególne suplementy L-karnityny firmy Olimp Laboratories?

Obecnie, w tej kategorii dostępne są następujące rodzaje suplementów:L-Karnityna, L-Karnityna plus, L-Karnityna forte plus, L-Karnityna
500 forte plus oraz produkty z serii Carni Line® (napoje i batony).  Poszczególne suplementy różnią się koncentracją L-karnityny,
zawartością innych substancji wspomagających odchudzanie oraz formą opakowania.  

Wskazanie

Zastosowanie poszczególnych suplementów uzależnione jest głównie od stopnia aktywności fizycznej oraz stawianego sobie celu:

redukcja wagi wspierana aktywnością fizyczną  L-Karnityna forte plus, L-Karnityna 500 forte plus

redukcja wagi przy niskiej aktywności fizycznej  L-Karnityna  lub L-Karnityna plus
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ogólne wzmocnienie organizmu - L-Karnityna

Jakimi suplementami diety warto dodatkowo wzmocnić działanie L-Karnityny  plus?

W przypadku osób aktywnych sportowo, suplementacja karnityną przebiega efektywniej przy jednoczesnym stosowaniu HMB i CLA
1000. W przypadku ograniczonej aktywności fizycznej stosowanie preparatu korzystniej połączyć z preparatem Therm Line®. 

Dawkowanie 

Zalecana dzienna porcja: uzupełnienie diety: 1 tabletka 1-2 razy dziennie pomiędzy posiłkami; odchudzanie – 1 tabletka 2-3razy dziennie
ok. 30 minut przed posiłkiem, wspomaganie wysiłku – 2-3 tabletek ok. 30 minut przed wysiłkiem. 

Skład

Winian L- karnityny, chlorowodorek L-ornityny, L-arginina, chlorek chromu, sorbitol - substancja wypełniająca, maltodekstryna, stearynian
magnezu - substancja przeciwzbrylajaca, aromaty, Acesulfam K, sukraloza- substancje słodzące. 

Substancje aktywne 

Wartość odżywcza 1 tabletka 

Wartość energetyczna 25kJ/6kcal 

Białko 0,1g 

Węglowodany 1,4g 

Tłuszcz 0 g 

winian L-karnityny 447 mg 

w tym: L-karnityna 300mg 

L-ornityna 30mg 

Chlorowodorek l- argininy 20mg 

chrom 80μg 
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