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• Nieprzetworzone sproszkowane owoce 
pieprzu kajeńskiego (Capsicum annuum) 
zwanego również papryką chili.

• Wewnątrz kapsułki znajduje się 
wyłącznie pieprz kajeński, bez substancji 
dodatkowych.

CHARAKTERYSTYKA:

Osoby dorosłe 1 kapsułka 
dziennie, najlepiej 
w trakcie posiłku lub 
według wskazań lekarza.

SPOSÓB UŻYCIA:
• Wsparcie redukcji masy ciała.

• Udział w metabolizmie 
tłuszczów2,3,4.

• Wpływ na wrażliwość 
neuronów5.

• Wsparcie podczas aktywności 
fizycznej - uczestnictwo 
w skurczu mięśni6.

BADANIA/ 
OŚWIADCZENIA:

• Dla osób, którym zależy na redukcji 
masy ciała.

• Dla osób aktywnych fizycznie.

DLA KOGO:

• Chrom pikolinian

• Green Tea (Zielona Herbata) wyciąg z liści

• HCA kwas hydroksycytrynowy 250 mg

• Kompleks Termogeniczny

POWIĄZANE SUPLEMENTY DIETY:

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:

KAPSUŁEK
P3786

100

PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.

NIE ZAWIERA:

oraz sztucznych substancji 
przedłużających trwałość, 
aromatów, barwników.

PSZENICY PRODUKTÓW 
MLECZNYCH

DROŻDŻY SOI

• Pieprz kajeński jest popularną przyprawą, dodawaną do potraw 
w celu nadania im ostrości i wyrazistości. Za ostry smak rośliny 
odpowiada związek aktywny zawarty naturalnie w pieprzu kajeńskim 
jakim jest kapsaicyna. Zawartość kapsaicyny w pieprzu kajeńskim 
waha się od 0,1 do 1%1.

• Mechanizm działania kapsaicyny, poprzez ekspresję genów, opiera 
się m.in. na: zmniejszaniu odkładania tkanki tłuszczowej, aktywacji 
brunatnej tkanki tłuszczowej, a także zwiększaniu uczucia sytości2,3. 
W wyniku aktywacji brunatnej tkanki tłuszczowej może dochodzić 
do zwiększenia termogenezy (wytwarzanie energii cieplnej) i tym 
samym zwiększenia wydatku energetycznego4.

• Dzięki oddziaływaniu na receptory waniloidowe (TRPV1) kapsaicyna 
może zmniejszać wrażliwość neuronów i w konsekwencji zmniejszać 
odczuwanie bodźców. Wiązanie kapsaicyny z TRPV1 zwiększa 
napływ wapnia do wnętrza komórki. W efekcie dochodzi do aktywacji 
enzymów zależnych od wapnia, takich jak kalcyneuryna, która 
dzięki zahamowaniu działania kanałów wapniowych aktywowanych 
wysokim napięciem (HVACC), wpływa na redukcję wrażliwości 
neuronu5.

• Receptory waniloidowe (TRPV1) obecne są również we włóknach 
mięśniowych, a kapsaicyna poprzez łączenie się z nimi może 
uczestniczyć w skurczu mięśni6 i zwiększa wydolność fizyczną 
(badanie na modelu laboratoryjnym)7.

BADANIA NAUKOWE:

• Pieprz kajeński przyczynia się do redukcji masy ciała.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:

Substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza.

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

Pieprz kajeński (owoce) (Capsicum annuum) 
z nieprzetworzonego sproszkowanego  
pieprzu kajeńskiego

520 mg

SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.
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PIEPRZ KAJEŃSKI
Suplement diety

PIEPRZ KAJEŃSKI
Składniki:
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