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Olimp Chrom Activ 200mcg 60tabl.
 

Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 mg

Postać tabl.

Producent OLIMP LABORATORIES

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Olimp Chrom Activ 60 tabl.

Suplement diety zawierający najlepiej przyswajalną i najbardziej bezpieczną formę chromu - pikolinian chromu. Chrom jest bardzo
istotnym składnikiem mineralnym odpowiedzialnym za kontrolę masy ciała oraz prawidłowe funkcjonowanie przemiany materii. Ten
pierwiastek reguluje prawidłowy poziom glukozy, optymalizuje poziom insuliny we krwi oraz hamuje apetyt.

Opis i charakterystyka preparatu mineralnego zawierającego pikolinian chromu - Olimp Chrom Activ

Bardzo tani preparat mineralny Olimp Chrom Activ to suplement diety dostarczający wysokiej ilości chromu - aż 200 µg jonów tego
pierwiastka w 1 tabletce. Chrom to pierwiastek uczestniczący w prawidłowym metabolizmie makroskładników pokarmowych,
wpływający na aktywność enzymów regulujących procesy metabolizmu cukrów i tłuszczów. Pikolinian chromu zawarty w odżywce 
Chrom Activ pomaga także w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi, a co za tym idzie chrom optymalizuje poziom
insuliny we krwi oraz metabolizm.

Sposób działania i charakterystyka taniego suplementu Olimp Chrom Activ - pikolinian chromu w tabletkach.

Chrom znany jest za swoje właściwości odchudzające. Tani chrom w tabletkach pomaga schudnąć, jednakże jeżeli jest stosowany we
właściwych ilościach. Chrom Activ to suplement odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie przemiany materii i kontrolę masy
ciała. Odpowiada także za kontrolę wielu enzymów, w tym insuliny. Wzmacnia jej działanie utrzymując tym samym prawidłowy poziom
glukozy we krwi. Zbyt duże stężenie glukozy we krwi jest powodem rozwoju cukrzycy. Dlatego też chrom spełnia bardzo ważną rolę w
zapobieganiu, a także wspomaganiu leczenia cukrzycy. Przy niedoborach chromu gwałtownie spada poziom glukozy we krwi, co
powoduje potrzebę zjedzenia czegoś słodkiego. A spożywanie dużych ilości słodyczy powoduje przyrost masy ciała. Tak więc należy
pamiętać, że chrom, który jest pierwiastkiem śladowym spełnia bardzo ważną rolę w naszym organizmie, nie tylko wspomagającą
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odchudzanie, ale regulującą wiele mechanizmów w organizmie i należy nie dopuszczać do powstawania niedoborów tego pierwiastka.
Zawarty w Olimp Chrom Activ w tabletkach chrom występuje jako piklinian chromu (chromium pikolinate) - postać najlepiej wchłanialna
przez organizm, dlatego też warto stosować ten suplement w okresach wzmożonego zapotrzebowania.

Przyczyny braku chromu, czyli dlaczego tak ważna jest suplementacja chromem w tabletkach marki Olimp.

Deficyt chromu w diecie wynosi 30-60%. Przyczyną jest zazwyczaj malejące spożycie pełnoziarnistych przetworów zbożowych na rzecz
cukru, słodyczy i potraw z jasnej mąki. Podczas procesu przetwarzania i przechowywania żywności tracone jest 90% zawartego w niej
chromu. Dlatego też warto uzupełnić swoją dietę o wysokiej jakości chrom w tabletkach, np. Olimp Chrom Activ.

Dlatego pikolinian chromu zawarty w Chrom Activ Olimp Labs to najlepsza forma tego pierwiastka?

Absorpcja chromu - i w związku z tym biodostępność - zależy również od postaci tego składnika mineralnego: organiczne związki
chromu (takie jak: pikolinian chromu) są lepiej przyswajane niż suplementy zawierające sole nieorganiczne chromu (np. chlorek chromu).
Chrom trójwartościowy - pokarmowa postać tego składnika mineralnego - jest zasadniczo nietoksyczna - podczas suplementacji nie
obserwowano żadnych objawów ubocznych u ludzi. Olimp Chrom Activ to nie tylko najlepiej przyswajalna forma chromu dostępna na
rynku suplementów, co przekłada się na wysoką skuteczność działania tego suplementu, ale również nie wykazuje żadnych skutków
ubocznych, czyli jest całkowicie bezpiecznym suplementem diety.

Dla kogo przeznaczony jest suplement diety oparty o najlepszą postać chromu - Chrom Activ Olimp Labs?

Preparat Olimp Chrom Activ przeznaczony jest w celu uzupełnienia zapotrzebowania organizmu na chrom, w szczególności dla osób u
których występuje duży apetyt na słodycze, odchudzających się, z nadwagą i otyłych.

Innowacyjne suplementy diety i witaminy marki Olimp Laboratories, wspomagające aktywny tryb życia sportowców kupisz najtaniej na
stronie www.Kulturystyka.Sklep.pl oraz w naszym sklepie w Kleszczowie koło Gliwic.

Producent chromu o najwyższej przyswajalności: pikolinian chromu - Chrom Activ:
 Olimp Laboratories

Zobacz pozostałe suplementy diety zawierające w swoim składzie chrom na odchudzanie, który wspiera proces redukcji tkanki
tłuszczowej. Pamiętaj, że w naszym sklepie internetowym oraz w sklepie stacjonarnym w Kleszczowie k. Gliwic kupisz najtaniej w necie,
a z pewnością taniej niż w tradycyjnej aptece!

Skład suplementu diet firmy Olimp Laboratories: Informacja żywieniowa: 1 tabletka

Chrom 200 mcg

Składniki: celuloza mikrokrystaliczna - substancja wypełniająca, fosforan wapnia - substancja wiążąca, skrobia ziemniaczana, stearynian
magnezu - substancja przeciwzbrylająca, pikolinian chromu.

Opis i charakterystyka fat burnera w tabletkach zawierającego chrom:

1 porcja = 1 tabletka chromu
Zawartość opakowania: 60 tabletek suplementu diety

Dawkowanie oraz sposób użycia Chrom Activ od Olimp Labs:

1 tabletka dziennie po posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w
ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i
zdrowy tryb życia.

 

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekasz.pl
https://kulturystyka.sklep.pl/man/15/Olimp/
https://kulturystyka.sklep.pl/cat/1465/Chrom/
http://www.aptusshop.pl/


 
Aptekasz.pl

Ul. Wolności 10, 87-200 Wąbrzeźno
566210411

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekasz.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

