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SOLGAR KOMPLEKS TERMOGENICZNY 60 kapsułek
 

Cena: 109,90 PLN

Opis słownikowy

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościSOLGAR KOMPLEKS TERMOGENICZNY 60 kapsułekPreparat Kompleks termogeniczny SOLGAR przeznaczony jest do
stosowania jednocześnie z programem kontroli masy ciała opartym na właściwym odżywianiu i aktywności fizycznej.Zawarte w nim
mineralne i roślinne składniki posiadają liczne właściwości. Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych, zielona herbata wspiera metabolizm tłuszczów, pieprz kajeński (w odpowiedniej ilości) przyczynia się do
redukcji masy ciała natomiast cholina przyczynia się prawidłowego metabolizmu tłuszczów.Ponadto suplement zawiera Svetol® –
ekstrakt z kawy zielonej który zawiera unikalną mieszaninę tzw. kwasów chlorogenowych, a także Bioperine® – standaryzowany wyciąg
z pieprzu.Zalecane spożyciePorcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby dorosłe dwie (2) kapsułki dziennie, najlepiej w trakcie
posiłku lub według wskazań lekarza. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie jest substytutem
zróżnicowanej diety.Zrównoważona dieta oraz zdrowy styl życia są ważne.Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki
lub chore powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem.WażneProdukt bezglutenowy.Nie zawiera: cukru, soli, skrobi, pszenicy,
soi, drożdży, produktów mlecznych, substancji słodzących, sztucznych substancji przedłużających trwałość, aromatów i
barwników.SkładnikiPorcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (2 kapsułki) zawiera:Wyciąg z ziaren kawy zielonej (Svetol® )(Coffea
canephora robusta Pierre) – 400 mgCholina (dwuwinian choliny) – 25 mgL-metionina – 50 mgWyciąg z zielonej herbaty 4:1 (Camelia
sinensis) (ekwiwalent 200 mg liści) – 50 mgPieprz kajeński (Capsicum annuum) – 50 mgInozytol – 25 mgWyciąg z owoców czarnego
pieprzu (Piper nigrum) (Bioperine®) – 5 mgChrom (pikolinian chromu) (Chromax®) – 150 µg (375% RWS*)*RWS – Referencyjna
Wartość SpożyciaSkładniki:Wyciąg z ziaren kawy zielonej (Svetol®)(Coffea canephora robusta Pierre), substancja wypełniająca:
celuloza; maltodekstryna, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, cholina (dwuwinian choliny), L-metionina, wyciąg z
zielonej herbaty 4:1 (Camelia sinensis), pieprz kajeński (Capsicum annuum), inozytol, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe
(roślinnych) kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; wyciąg z owoców czarnego pieprzu (Piper nigrum) (Bioperine®), chrom
(pikolinian chromu) (Chromax®).ProducentSolgar Polska Sp. z o.o,ul. Skarszewska 12,02-495 Warszawa.
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