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Olimp Green Tea x 60 kps
 

Cena: 21,76 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps. (blist.)

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Zielona herbata ekstrakt to suplement diety zawierający wysokoskoncentrowany ekstrakt z liści zielonej herbaty w formie kapsułek,
mianowany na zawartość polifenoli, w tym najaktywniejszego – galusanianu epigalokatechiny - EGCG.

Badania naukowe dowodzą, że ekstrakt zielonej herbaty:
• zwiększa metabolizm tłuszczów, co jest pomocne przy utrzymaniu pięknej figury
• wzmacnia naturalny system ochronny organizmu przed szkodliwym działaniem wolnych rodników
• ma korzystny wpływ na pracę układu krwionośnego oraz poziom cukru we krwi
• przyczynia się do wzmocnienia organizmu przed oksydacyjnym uszkodzeniem komórek
• pomaga chronić skórę przed promieniowaniem UV
• przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi

Informacja żywieniowa 2 kapsułki
Ekstrakt zielonej herbaty (55% EGCG) 500 mg
w tym: EGCG 275 mg
Polifenole 498 mg
Katechiny 400 mg

Składniki: 
ekstrakt zielonej herbaty (Camellia sinensis), celuloza mikrokrystaliczna - substancja wypełniająca, stearynian magnezu - substancja
przeciwzbrylająca, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwnik: E 171).

Zalecana dzienna porcja: 
1 kapsułka 1-2 razy dziennie, najlepiej po posiłku popijając wodą. Przy odchudzaniu kapsułki należy przyjmować 30 min. przed
posiłkami.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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