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SINGULARIS SUPERIOR GARCINIA Cambogia HCA 500mg
60 kapsułek
 

Cena: 32,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka 500 mg

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps. z rośl.celulozy

Producent ACTIVEPHARM LABS SP. Z O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościProdukt zawiera opatentowany standaryzowany ekstrakt z owoców Garcinia Cambogia- CITRIN®, którego głównym
składnikiem jest kwas hydroksycytrynowy (HCA), który hamuje napady uczucia głodu oraz przyspiesza spalanie tłuszczu.Suplement
diety Garcinia cambogia HCA pomaga kontrolować wagę ciała pomaga zmniejszyć uczucie głodu i apetytu na słodycze, pomaga
utrzymać normalny poziom cukru i tłuszczu w organizmie. Suplement diety Garcinia cambogia HCA przeznaczony jest dla osób
dorosłych.HCA PROWADZI DO REDUKCJI SYNTEZY KWASÓW TŁUSZCZOWYCH I LIPOGENEZY (GROMADZENIE
TŁUSZCZU)Mechanizm działania: Kwas hydroksycytrynowy działa na poziomiemitochondrium komórkowego, w cyklu Krebsa. Kwas
ten naśladuje kwas cytrynowy powodującbezpieczną modyfikację metabolizmu tłuszczów, wpływana kontrolę apetytu oraz zwiększa
termogenezę. HCA niema wpływu na układ nerwowy.PRZEPROWADZONE BADANIE na CITRIN®Randomizowane, z kontrolowanym
placebo badanie z podwójnie ślepą próbą u 60 pacjentów w okresie 8 tygodni. Pacjenci byli na diecie o niskiej zawartości tłuszczu,
ćwiczyli, a następnie przyjmowali HCA dostarczany jako Citrin® lub identyczną placebo trzy razy na dobę (1320 mg / dzień).-Średnia
redukcja wagi w grupie HCA (30 pacjentów) wyniosła14.11 funtów w porównaniu do 8,37 funta dla grupy placebo.-Około 87% utraty wagi
w grupie HCA spowodowało utratę tkanki tłuszczowej w porównaniu do 80% w grupie placebo.-Statystycznie znaczne zmniejszenie na
korzyść grupy HCA uzyskano pod kątem ciśnienia krwi, cholesterolu całkowitego oraz obwodów bioder i tali.-Wyniki apetytu były
znacząco zmniejszone dla grupy HCA, ale nie dla grupy placeboPrzeprowadzono 8-tygodniową, otwartą kliniczną ocenę Citrin® u
pacjentów w wieku od 20 do 64 lat.Utrata masy ciała podczas 8-tygodniowego okresu testowego była istotna i niezależna od płci lub
wieku.Średnie wartości ciężaru kobiet i mężczyzn zmniejszyły się po 4 tygodniach i 8 tygodniach.Opatentowana forma kwasu
hydroksycytrynowego*Przebadana w próbach klinicznych na bezpieczeństwo i skuteczność stosowania*Standaryzacja na minimum
50% HCA*Kapsułki roślinneZalecane spożyciezaleca się przyjmowanie 1 - 2 kapsułek dziennie, 30 minut przed posiłkiem. Kapsułkę
należy popić dużą ilością wody. Nie stosować wieczorem lub na noc.WażnePrzechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w
temperaturze poniżej 250C.Produkt został zoptymalizowany pod względem bezpieczeństwa zastosowanych składników
pomocniczych.Składniki

Garcinia cambogia – Citrin®, substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), składnik otoczki
(hydroksypropylometyloceluloza), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych – roślinne).
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Zawartość składników w przeliczeniu na zalecaną dzienną porcję do spożycia.

Składnik aktywny

Informacja żywieniowa

Zawartość

w 1 kapsułce

Zawartość

w 2 kapsułkach

 

CITRIN® Ekstrakt z owoców Garcinia cambogia 5:1

Standaryzowany do 50%HCA (kwasu hydroksycytrynowego)

500 mg

250 mg

1000 mg

500 mg

 

 

ProducentSINGULARIS-HERBS CORPORATION LIMITEDLIABILITY COMPANY 16192 COASTAL HWY,USADystrybutor:Activepharm Labs
sp. z o.o. sp. k.ul. Jana III Sobieskiego 9
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