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Olimp L-Karnityna 500 Forte Plus kaps.*60
 

Cena: 72,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Dietetyczny środek spożywczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
PREPARAT PRZEZNACZONY DLA OSÓB ODCHUDZAJĄCYCH SIĘ

L-karnityna 500 forte plus to suplement diety zawierajacy w swoim składzie L-karnityną, wzbogaconą L-Argininą, L-L-ornityną oraz
chromem.

Opis
L-karnityna uczestniczy w transporcie składników tłuszczu – kwasów tłuszczowych do centrów energetycznych, jakimi są mitochondria.
Zawarty w preparacie chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz właściwego
poziomu glukozy we krwi.

Składniki
Informacja żywieniowa

  1 kapsułka

  Winian L-karnityny 745 mg
  w tym L-karnityna 500 mg
  L-ornityna 50 mg
  L- arginina 30 mg
  Chrom 50 μg (125%*)

* RWS - referencyjna wartość spożycia.
Składniki

Składniki: L-winian L-karnityny, chlorowodorek L-ornityny, chlorowodorek L-argininy, chlorek chromu (III), substancja wypełniająca –
celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kapsułka (żelatyna –składnik
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otoczki, barwnik: E 171).

Dawkowanie
Zalecana dzienna porcja:

Uzupełnienie diety: 1 kapsułka 1-2 r. dz. pomiędzy posiłkami.
Podczas odchudzania: 1 kapsułka 2-3 r. dz. ok. 30min. przed posiłkiem.
Wspomaganie wysiłku: 2-3 kap. ok. 30min. przed wysiłkiem.

Ostrzeżenia
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.

Uwaga: diabetycy stosujący leki przeciwcukrzycowe lub insulinę, a także kobiety w ciąży i w okresie laktacji, stosowanie preparatu
powinni skonsultować z lekarzem.

Przechowywanie
Warunki przechowywania: przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych
opakowaniach. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica
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