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Bio-C.L.A z zieloną herbatą 90 kapsułek
 

Cena: 120,30 zł

Opis słownikowy

Dla kogo Dla kobiet, Dla mężczyzn

Marka PHARMA NORD

Opakowanie 90 kapsułek

Postać Kapsułki

Producent PHARMA NORD

Przeznaczenie Odchudzanie

Rodzaj produktu Suplement diety

Wiek Dla dorosłych

Opis produktu
 

Opis
Pharma Nord Bio-C.L.A. to suplement diety w postaci małych kapsułek, zawierający wysokie stężenie sprzężonego kwasu linolowego
(CLA) oraz ekstrakt z zielonej herbaty. Preparat wykorzystuje olej z krokosza barwierskiego jako źródło kwasów tłuszczowych. Każda
kapsułka składa się z 300 mg CLA oraz 125 mg wyciągu z herbaty zielonej.
CLA, czyli sprzężony kwas linolowy, jest kwasem tłuszczowym, który składa się z 18 atomów węgla i 2 sprzężonych wiązań podwójnych.
Dzięki swojej rzadko spotykanej właściwości, jaką jest sprzężenie wiązań podwójnych przy atomach węgla, kwas CLA jest wyjątkowym
tłuszczem o dużym potencjale prozdrowotnym.
CLA zaliczany jest do tłuszczów typu trans, ale nie jest szkodliwy dla zdrowia tak jak uwodornione tłuszcze roślinne. Naturalnie
występująca konfiguracja trans w kwasie CLA nie wywołuje negatywnych skutków dla zdrowia.

Składniki
Kwasy tłuszczowe z oleju z krokosza barwierskiego (CLA), ekstrakt z zielonej herbaty (Camelia sinensis), żelatyna, substancja
utrzymująca wilgoć: glicerol, barwnik: karmel amoniakalny, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

2 kapsułki zawierają:
CLA (sprzężony kwas linolowy) 600 mg, ekstrakt zielonej herbaty 250 mg.
4 kapsułki zawierają:
CLA (sprzężony kwas linolowy) 1200 mg, ekstrakt zielonej herbaty 500 mg.
6 kapsułek zawiera:
CLA (sprzężony kwas linolowy) 1800 mg, ekstrakt zielonej herbaty 750 mg.

Stosowanie
Dorośli: 2-4 kapsułek dziennie.
W celu osiągnięcia szybszego efektu można przyjmować maksymalnie 6 kapsułek dziennie.
Zaleca się przyjmować kapsułki w porcjach podzielonych, podczas posiłku.
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Przeciwwskazania
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zbilansowana i urozmaicona dieta oraz zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Mikrokapsułki z
zieloną herbatą
Pharma Nord Bio-C.L.A. nie powinny być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i poza zasięgiem małych dzieci.
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