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ETYKIETA PRODUKTU
GARCINIA CAMBOGIA ACTIVES
suplement diety
60 kapsułek / 650 mg; masa netto: 39 g
GARCINIA CAMBOGIA ACTIVES
to suplement diety przeznaczony dla osób będących na
diecie odchudzającej, bazujący na starannie wyselekcjonowanych składnikach aktywnych.
GARCINIA CAMBOGIA ACTIVES
łączy skoncentrowane ekstrakty roślinne Garcinia
cambogia, guarany, zielonej herbaty, zielonej kawy, pieprzu czarnego i kajeńskiego z
chromem. Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy
we krwi.
SPOSÓB UŻYCIA:
Zalecana porcja do spożycia to 1 kapsułka 2 razy dziennie, najlepiej 30
minut przed śniadaniem i obiadem. Preparat popić około 300 ml wody. U
waga:
produkt ma
silne działanie pobudzające, nie stosować przed snem. Nie łączyć z innymi produktami
zawierającymi kofeinę.
Składniki aktywne

Zawartość w porcji dziennej
(2 kapsułki)

Ekstrakt z tamaryndowca malabarskiego 
(Garcinia
cambogia
) [kora] 5:1

400,00 mg

Ekstrakt z zielonej herbaty 
(Camellia sinensis)
[95%
polifenoli, 45% EGCG] [liście] 20:1

270,00 mg

Ekstrakt z guarany 
(Paullinia cupana)
[22% kofeiny]
[nasiona] 4:1

200,00 mg

Ekstrakt z pieprzu kajeńskiego 
(Capsicum annuum)
8:1 [owoce]

100,00 mg

Ekstrakt z zielonej kawy (Coffea robusta) [50% GCA,
2% kofeiny] 12:1

50,00 mg

Ekstrakt z pieprzu czarnego  Bioperine® 
(Piper
nigrum)
[95% piperyny] [owoce] 50:1
Chrom

% ZDS*

2,50 mg
40,00 μg

100%

* ZDS  Zalecanego dziennego spożycia
SKŁADNIKI:
Ekstrakt z tamaryndowca malabarskiego (
Garcinia cambogia)
[kora] 5:1;
ekstrakt z zielonej herbaty 
(Camellia sinensis)
[95% polifenoli, 45% galusanu
epigallokatehiny – EGCG] [liście] 20:1; otoczka kapsułki – żelatyna; barwnik – dwutlenek
tytanu; ekstrakt z guarany 
(Paullinia cupana)
[22% kofeiny] [nasiona] 4:1; ekstrakt z pieprzu
kajeńskiego 
(Capsicum annuum)
[owoc] 8:1; ekstrakt z zielonej kawy 
(Coffea robusta)
[50%
GCA, 2% kofeiny] 12:1; ekstrakt z pieprzu czarnego  Bioperine® 
(Piper nigrum)
[95%
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piperyny] [owoc] 50:1; pikolinian chromu; substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe
kwasów tłuszczowych.
OSTRZEŻENIA: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt
nie powinien być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego stylu życia.
Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących. Nie stosować w
przypadku chorób układu sercowonaczyniowego i u osób nadwrażliwych na kofeinę. Nie
łączyć z alkoholem. 
SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:
Przechowywać w suchym miejscu, w
temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci. NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED KOŃCEM, NUMER PARTII
PRODUKCYJNEJ:
Patrz na spodzie opakowania. P
RODUCENT:
Natural Labs LLC, 501
Silverside Rd, Ste 105, Wilmington, DE 19809, USA. K
RAJ POCHODZENIA:
Unia
Europejska.

4

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ LABORATORYJNYCH
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