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OPTIMUM Diet Boost 120 kap.
Cena

119.50 zł

Producent

Optimum

Opis produktu
DIET BOOTS firmy OPTIMUM NUTRITION należy do grupy produktów aktywnie i bezpośrednio wspomagających
spalanie tkanki tłuszczowej, oraz zwiększających motywację do wysiłku fizycznego, jakim jest trening.
Kompleksowo zastosowane Diet Boost naturalne wyciągi roślinne – ekstrakty z zielonej herbaty, kory wierzby
białej, pieprzu czejenskiego, brazylijskiej paullinia cupana oraz innych roślin o podobnym działaniu, charakteryzują
się oddziaływaniem na ludzki organizm na trzech płaszczyznach:
- blokada ośrodka głodu w mózgu, czyli zmniejszenie apetytu
- zwiększenie termogenezy zarówno spoczynkowej jak i wysiłkowej – czyli przyspieszenie tempa przemiany
materii, oraz niewielkie podniesienie temperatury ciała kosztem wydatków energetycznych pochodzących ze
spalanych tłuszczy
- pobudzenie psychomotoryczno ruchowe – objawiające się zwiększeniem motywacji do wykonania intensywnego
treningu.

Wszystkie trzy kierunki oddziaływania produktu na ludzki organizm gwarantują, każdemu stosującemu Diet Boost
spalanie nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej, czyli pozytywną ingerencję w proces modelowania sylwetki.

Diet Boost dodatkowo zawiera witaminy antyoksydacyjne A, C, E wspomagające neutralizację wolnych rodników
tlenowych, których duża ilość powstaje podczas intensywnego wysiłku fizycznego.

Wchodzący w skład Diet Boost, chrom podany w najskuteczniejszej formie pikolinianu chromu, stabilizuje poziom
cukru we krwi, aktywuje wychwyt glukozy przez pracujące mięśnie, oraz obniża apetyt na rafinowane cukry proste.

Wszystkie powyższe składniki decydują o fakcie powstania najskuteczniejszego preparatu na rynku, jakim jest Diet
Boost, służącego szybkiej redukcji tkanki tłuszczowej.

Dawkowanie:
2 kapsułki 30-60 minut przed porannym, popołudniowym i wieczornym posiłkiem lub według zaleceń
licencjonowanego dietetyka. Rozpocznij przyjmowanie 1 kapsułki 3 razy dziennie w celu oceny własnej tolerancji
na suplement. Nie przekraczać 6 kapsułek dziennie. Nie przyjmować po godz. 17.00 jeśli występują problemy z
zaśnięciem. Uwaga: ten produkt zawiera Kofeine i inne stymulanty i nie powinien być przyjmowany przez osoby
chcące eliminować te składniki w swojej diecie.
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Opakowanie: 120 kaps.

Wartość odżywcza:

Wielkość porcji: 2 kapsułki
Ilość porcji w opakowaniu: 120 kaps: 60

W sumie na porcję

% realizacji dziennego zapotrzebowania

Witamina A (jako zestaw karotenów)

1,000jm

20%*

Witamina C (jako kwas askorbinowy)

30mg

50%*

Witamina E

30jm

100%*

Kwas foliowy

400mcg

100%*

Witamina B12

6mcg

100%*

Kwas pantotenowy

10mg

100%*

Magnez

5mg

1%*

Chrom

120mcg

100%*

Zastrzeżona mieszanka Diet Boost: 1418mg:

Extrakt Guarany (Paullinia cupana) (nasiono) (30% kofeiny), Exrakt Zielonej Herbaty (Camellia sinensis L.) (liść) (40% EGCG /22%cofeiny), Phase 2TM - Extrakt z Markowego Ziarna (Phaselpus vulgaris) (owoc), Yerba Mate (Ilex paraguayensis) (liść) (20% kofeiny), Advantra -Z TM (Citrus aurantium L.) (owoc) (30% synepherine), Metabromibine - G TM (Cocoa/Guaranaextrakt) (5% kofeiny/ 5% Teobtoniny), Proszek Imbirowy (korzeń), Proszek Cayenny (owoc), dl-Metionina, Proszek z Mniszka Lekarskiego (korzeń), Proszek z Białej Wierzby (kora), di-Phenylalanine, DMAE
(2- Dimethylaminoethanol), L-Tytozyna, Extrakt Ziarna Winogron (Vitis'vinifera L.) (nasiono) (95% Polyphenols), Acetyl L-Tyrozyna.

*procent dziennego zapotrzebowania oparty na diecie 2000kcal.

Inne składniki: żelatyna, fosforan dwuwapniowy, mikrokrystaliczna celuloza (błonnik), stearynian magnezu, kwas
stearynowy, dwutlenek krzemu.
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