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Olimp zielona herbata ekstrakt x 60 kaps
 

Cena: 22,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Zielona Herbata Ekstrakt w postaci kapsułek jest produktem na bazie ekstraktu z zielonej herbaty, który jest
przeznaczony do stosowania przez pacjentów dorosłych. Na co jest Zielona Herbata Ekstrakt? Wskazaniem do stosowania suplementu
jest wsparcie zdrowej diety składnikami aktywnymi ekstraktu z zielonej herbaty. Ten suplement diety jest szczególnie polecany osobom,
które dążą do redukcji masy ciała. Kapsułki Zielona Herbata Ekstrakt wspomagają metabolizm tłuszczów, a oprócz tego przyczyniają
się do ochrony antyoksydacyjnej komórek. Zielona herbata jest bogata w polifenole, w tym szczególnie w EGCG (Galusanian
epigalokatechiny). Suplement diety wspomaga ochronę skóry przed skutkami promieniowania UV, a poza tym przyczynia się do
utrzymania prawidłowego poziomu cukru i cholesterolu we krwi. Zielona Herbata Ekstrakt wspomaga też funkcjonowanie układu
krwionośnego.

W opakowaniu o masie netto 22,8 g znajduje się 60 kapsułek Zielona Herbata Ekstrakt. W skład 1 kapsułki wchodzi 250 mg ekstraktu z
zielonej herbaty, w tym 137,5 mg EGCG, 249 mg polifenoli, 200 mg katechin oraz mniej niż 4 mg kofeiny. Przed zastosowaniem
suplementu diety należy zapoznać się informacjami podawanymi przez producenta na opakowaniu bądź w dedykowanej ulotce. Opisane
przez producenta dawkowanie Zielona Herbata Ekstrakt powinno być przestrzeganie przez pacjenta – nie należy przyjmować większej
dawki suplementu diety niż wskazana. Zaleca się przyjmowanie 1 kapsułki Zielona Herbata Ekstrakt 1–2 razy dziennie. Kapsułki najlepiej
przyjmować po posiłku, popijając je wodą. Jeśli pacjent się odchudza, zasadne może być jednak przyjmowanie kapsułek na około 30
minut przed posiłkiem.

Suplement diety Zielona Herbata Ekstrakt ma także pewne przeciwwskazania do stosowania. Nie należy używać produktu w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Wystąpienie objawów nadwrażliwości po zażyciu suplementu diety stanowi
wskazanie do jego odstawienia i konsultacji z lekarzem. Niewskazane jest stosowanie suplementu diety u dzieci i przez pacjentki w
ciąży.

Jeżeli w czasie stosowania produktu Zielona Herbata Ekstrakt pacjent zauważy u siebie niepokojące symptomy mogące, wskazywać na
nieprawidłowe funkcjonowanie wątroby, powinien zakończyć suplementację. Do wspomnianych objawów należy zaliczyć ciemny kolor
moczu, dolegliwości bólowe brzucha czy też żółtaczkę.
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Olimp Zielona Herbata Ekstrakt jest suplementem diety, więc powinien być stosowany wyłącznie w taki sposób. Nie można go
traktować jako substytutu zróżnicowanych posiłków czy też zdrowego trybu życia, ponieważ nie może ich zastąpić. Nie zaleca się
przyjmowania większych dawek suplementu diety, niż jest to wskazane. Olimp Zielona Herbata Ekstrakt wymaga też przechowywania
w miejscu, które będzie niewidoczne i niedostępne dla najmłodszych. Produkt należy zabezpieczyć przed wilgocią – najlepiej
przechowywać go w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

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

Zawartość w 1 kapsułce

Ekstrakt zielonej herbaty (55% EGCG) - 250 mg*

w tym:

EGCG - 137,5 mg*
Polifenole - 249 mg*
Katechiny - 200 mg*
Kofeina - < 4 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Masa netto 60 kapsułek: 22,8 g
Masa netto 1 kapsułki: 380 mg

Charakterystyka
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.

Preparat przeznaczony: dla osób dorosłych, jako naturalny przeciwutleniacz, w szczególności dla osób dążących do redukcji
wagi ciała.

Przeciwwskazania
Nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży (zawartość kofeiny: < 8 mg/ 2 kapsułki). Produktu nie należy stosować w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

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

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109 c
39-200 Dębica

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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