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OLIMP ZIELONA HERBATA 60 kapsułek
 

Cena: 19,70 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

OLIMP ZIELONA HERBATA odchudzający sekret zielonej herbaty, zawiera silnie skoncentrowany mianowany na zawartość EGCG
ekstrakt zielonej herbaty, będący bogatym źródłem związków polifenolowych - bardzo aktywnych substancji biologicznie czynnych.  

 

Działanie  

W jaki sposób wyciąg z zielonej herbaty ułatwia odchudzanie?  

Polifenole zawarte w zielonej herbacie działają na proces redukcji tkanki tłuszczowej wielokierunkowo. Jednocześnie pobudzają proces
rozpadu tłuszczu, ułatwiają jego spalanie oraz przyspieszają proces niszczenia komórek tłuszczowych. 

 

W jaki sposób związki aktywne zielonej herbaty wzmacniają organizm?  

Substancje polifenolowe zielonej herbaty między innymi zmniejszają degradację witaminy C w organizmie i przedłużają jej aktywność,
przez co wykazują wielokierunkowe, ochronne działanie tej witaminy na organizm.

 

W czym tkwi sekret odmładzający Zielonej Herbaty? 
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Związki polifenolowe odznaczają się bardzo silnymi właściwościami antyutleniającymi, przez co skutecznie eliminują wolne rodniki,
uważane obecnie za główną przyczynę starzenia się. Polifenole zielonej herbaty wykazują silniejsze działanie antyrodnikowe niż
witamina E i C, co stawia je na czele listy najskuteczniejszych antyutleniaczy.

 

Czym Zielona Herbata wyróżnia się na tle innych preparatów zielonej herbaty? 

Przede wszystkim standaryzacją na zawartość najcenniejszego związku, jaki występuje w zielonej herbacie - katechiny EGCG, która
wykazuje najsilniejsze działanie w walce z wolnymi rodnikami. W dwóch kapsułkach Zielonej Herbaty występuje aż 274 mg tej cennej
substancji (stanowi ona 55% całego ekstraktu).  

 

Sposób użycia

1 kapsułka 1-2 razy dziennie, najlepiej po posiłku. Przy odchudzaniu kapsułki należy przyjmować 30 min. przed posiłkami. Uwaga! 2
kaps. odpowiadają ok. 4- 5 filiżankom naparu z zielonej herbaty.  

 

Skład

Ekstrakt zielonej herbaty (Camellia sinensis), celuloza mikrokrystaliczna i sproszkowana - substancje wypełniające, stearynian magnezu
- substancja przeciwzbrylająca, kapsułka (żelatyna - otoczka kapsułki barwnik: E171).  

Substancje aktywne  

Informacja żywieniowa 2 kapsułki

Ekstrakt zielonej herbaty (55% EGCG) 500 mg

w tym: EFCG 275 mg

Polifenole 498 mg  

Katechiny 400 mg
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