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Burn It Labosal, 60 kapsułek
 

cena: 74,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 kaps dziennie

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 60 kaps

Producent Labosal

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie Fat burner

Opis produktu
 

Suplement Burn It został skonstruowany z myślą o tych, którzy chcą efektywnie zredukować tkankę tłuszczową.

Składniki współpracują ze sobą w taki sposób, by zwiększyć metabolizm

L-karnityna
Aminokwas wspierający transporty tkanki tłuszczowej w celu ich utleniania (spalania), co umożliwia wytworzenie dodatkowej ilości
energii oraz zwiększenie efektywności treningowej

Ekstrakt z Garcynii Kambodżańskiej
(standaryzowany na 60% zawartości HCA) – wysokiej jakości wyciąg z egzotycznej rośliny stanowi źródło kwasu hydroksycytrynowego,
który wspiera tłumienie apetytu i korzystnie oddziałuje na metabolizm tłuszczów bez niekorzystnego wpływu na układ nerwowy

Ekstrakt z Pieprzu Kajeńskiego
(standaryzowany na 8% zawartości kapsaicyny) – stymuluje termogenezę (produkcję ciepła i wzrost potliwości), co stwarza korzystne
warunki do utraty nagromadzonego tłuszczu; stymuluje pracę przewodu pokarmowego i wykazuje właściwości przeciwzapalne
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Ekstrakt z Gorzkiej Pomarańczy
(standaryzowany na 6% zawartości synefryny) – jeden z najchętniej wykorzystywanych komponentów w fat burnerach z uwagi na
realne wsparcie spalania tkanki tłuszczowej! Zwiększa tempo przemiany materii, nasila lipolizę (rozkład cząsteczek tłuszczu) oraz
ułatwia ograniczenie narastającego zmęczenia podczas ćwiczeń.

Chrom
Niezwykle wartościowy pierwiastek, który wspomaga prawidłowy metabolizm składników odżywczych, przyczynia się do zachowania
odpowiedniego poziomu glukozy we krwi i ogranicza odkładanie się tkanki tłuszczowej

Składniki:
Standaryzowany ekstrakt z owoców tamaryndowca malabarskiego (Garcinia cambogia (Gaernt) Desr.) zaw. 60 % kwasu
hydroksycytrynowego (HCA), L-karnityna, Standaryzowany ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy zaw. 6 % synefryny (Citrus
aurantium L.), standaryzowany ekstrakt z owoców papryki rocznej (Capsicum annuum L.) zaw. 8 % kapsaicyny, kapsułka (żelatyna,
barwnik-tlenki żelaza, barwnik-dwutlenek tytanu), substancja dodatkowa-celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca-sole
magnezowe kwasów tłuszczowych,chrom (pikolinian chromu).

Sposób użycia:
2 kaps dziennie.

Kategoria produktu:

Suplement diety
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