DIETA I/LUB UKŁAD
POKARMOWY

Suplement diety

CHARAKTERYSTYKA:
• Zawiera sproszkowany ekstrakt z owoców Garcinia
cambogia standaryzowany na zawartość 250 mg
hydroksycytrynianu.

• Kwas hydroksycytrynowy (HCA) jest

DOSTĘPNE
OPAKOWANIA:
60

według badań naukowych głównym
kwasem organicznym występującym
w owocu Garcinia cambogia1.

SOLGAR®

• Wygodny sposób użycia
– 1 kapsułka dziennie.

KAPSUŁEK

BADANIA/
OŚWIADCZENIA:

P1446

SPOSÓB UŻYCIA:

• Wsparcie kontroli masy ciała1.
• Zmniejszanie apetytu i uczucia

Osoby dorosłe 1 kapsułka
dziennie, najlepiej
zażywać 30 do 60 minut
przed posiłkiem lub
według wskazań lekarza.

głodu (przy ilości 500 mg
HCA/dzień).

• Wsparcie metabolizmu2/

hamowania syntezy tłuszczu
i jego odkładania w organizmie1.

• Dla osób, które chcą zadbać o prawidłową

DROŻDŻY

masę ciała.

oraz sztucznych substancji
przedłużających trwałość,
aromatów, barwników.

• Dla osób, którym zależy na zmniejszeniu

gromadzenia się tłuszczów w organizmie.

• Dla osób aktywnych fizycznie.
SOI

POWIĄZANE SUPLEMENTY DIETY:
• Pieprz kajeński
• BCAA Plus
• Jelitowa Flora Bakteryjna
• Kompleks Termogeniczny

Sproszkowany ekstrakt z owoców Garcinia cambogia
(zawiera 250 mg [50%] hydroksycytrynianu)

500 mg

Substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancje
przeciwzbrylające: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych,
dwutlenek krzemu; substancja wypełniająca: hydroksypropyloceluloza.
Ostrzeżenie: Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające
leki lub chore powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym, ciemnym,
w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie
jest substytutem zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy
tryb życia są ważne.

• Mechanizm działania HCA opiera się m.in. na zmniejszeniu spożycia
pokarmu i przyrostu tkanki tłuszczowej poprzez regulację poziomu
serotoniny związanego z uczuciem sytości, zwiększone utlenianie
tłuszczów oraz zmniejszoną lipogenezę (czyli proces odkładania
się i magazynowania tłuszczu w tkance podskórnej)1. Ponadto,
HCA zmniejsza przyrost masy ciała poprzez hamowanie liazy ATPcytrynianowej – czyli enzymu, który jest katalizatorem w reakcji zmiany
cytrynianu do acetylokoenzymu A (acetylo-CoA) odgrywającego
kluczową rolę w syntezie kwasów tłuszczowych, cholesterolu
i trójglicerydów1.
• Suplementacja 250 mg HCA dziennie przez 5 dni w grupie kobiet
nietrenujących wyczynowo a bardziej hobbistycznie, wpłynęła na
zwiększenie metabolizmu tłuszczów (co może być związane ze
zmniejszeniem wykorzystania glikogenu podczas ćwiczeń) i poprawiła
ich wydolność wysiłkową po treningu na ergometrze rowerowym2.

• Garcinia cambogia/tamaryndowiec zawiera HCA, który wpływa na
utratę masy ciała.

NIE ZAWIERA:

CUKRÓW,
SKROBI

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 kapsułka) zawiera:

• Poprawa wydolności wysiłkowej2.

DLA KOGO:

0 D

• Garcinia gummi-gutta bądź tamaryndowiec malabarski to niewielki
owoc powszechnie znany pod nazwą Garcinia cambogia i pochodzący
z Azji Południowo-Wschodniej1. Według badań naukowych głównym
składnikiem występującym w jego skórce i należącym do kwasów
organicznych jest kwas hydroksycytrynowy (HCA)1.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

PRODUKT
BEZGLUTENOWY.

PSZENICY PRODUKTÓW
MLECZNYCH

BADANIA NAUKOWE:

Składniki:

• Prawidłowy poziom glukozy
i lipidów1 we krwi.

W 0 L N E

HCA KWAS HYDROKSYCYTRYNOWY 250 mg

• Garcinia cambogia/tamaryndowiec zawiera HCA, który hamuje
syntezę tłuszczu i jego gromadzenie w organizmie oraz zmniejsza
spożycie żywności
• Garcinia cambogia/tamaryndowiec zawiera HCA, który pomaga
kontrolować masę ciała, pomaga zmniejszyć/hamować apetyt
i uczucie głodu (przy ilości 500 mg HCA/dzień).
• Garcinia cambogia/tamaryndowiec zawiera HCA, który pomaga
utrzymać prawidłowy poziom glukozy i lipidów we krwi (przy ilości
500 mg HCA/dzień).
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