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Shake One Vanilla 500 g
Cena

110,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

CV0235

Kod producenta

CV0235

Opis produktu
SUPLEMENT DIETY

Odżywka białkowo-węglowodanowa o smaku waniliowym łatwo rozpuszczalna w wodzie, mleku wzbogacona w witaminy, składniki
mineralne, błonnik, chitozan, L-karnitynę, kwas alfa-liponowy, ekstrakt z nasion zielonej kawy, sproszkowane jagody acai, enzymy: laktazę, papainę, bromelainę,
będące wsparciem dla osób na diecie redukcyjnej i budującej fit sylwetkę. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Komu polecamy?
Wszystkim, którzy chcą zadbać o swoją sylwetkę.
Osobom będącym na diecie redukcyjnej celem jej uzupełnienia w ważne substancje o działaniu odżywczym i fizjologicznym.
W celu wsparcia prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych i utrzymania właściwego metabolizmu energetycznego.
Po treningu, dla regeneracji mięśni.
Osobom, którym zależy na utrzymaniu i/lub wzroście masy mięśniowej, zwłaszcza by podczas diety redukcyjnej nie dochodziło do utraty mięśni zamiast
tłuszczu.
Osobom, by wzmocnić ochronę organizmu przed stresem oksydacyjnym, znacznie zwiększonym podczas wysiłku fizycznego.
W celu zmniejszenia uczucia zmęczenia, znużenia pojawiającego się często podczas diet redukcyjnych.
Osobom odczuwającym wilczy apetyt, w szczególności nie mogącym oprzeć się słodyczom.
Osobom dbającym o właściwy poziom cukru we krwi.
W celu utrzymania właściwej równowagi elektrolitowej.
Dla osób, które chcą łatwiej i skuteczniej zmienić swój styl życia na zdrowy.

Czy wiesz, że wg sondażu przeprowadzonego wśród naszych konsumentów dla ponad połowy osób będących na diecie odchudzającej problemem jest rezygnacja
ze słodyczy?

Skład
1 porcja - 30 g
zawiera:
SUBSTANCJE AKTYWNE:
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113.7 kcal Wartość energetyczna:
1.5 g Tłuszcz:
0.45 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone
10.5 g Węglowodany:
3 g w tym cukry
1.5 g Błonnik
13.8 g Białko
0.15 g Sól
5.68 g Koncentrat białek serwatkowych (z mleka)
3 g Koncentrat białek mleka
3 g Hydrolizowane peptydy serwatki (z mleka)
1.5 g Kazeinian wapnia (z mleka)
1.5 g Izolat białek serwatkowych (z mleka)
6.9 g Maltodekstryna
1.5 g Dekstroza
1.2 g Glukoza
1.59 g Odtłuszczone kakao w proszku
507 mg Błonnik z owsa
507 mg Błonnik z owocu pomarańczy
500 mg Winian L-karnityny, w tym:
340 mg L-karnityna
300 mg Wapń
300 mg Otręby pszenne
150 mg Magnez
100 mg Kwas alfa-liponowy
100 mg Chitozan (z krewetek)
100 mg Ekstrakt z nasion zielonej kawy (12:1)
50 mg (standaryzowany 50% kwas chlorogenowy)
3 mg (standaryzowany 3% kofeiny)
100 mg Sproszkowane jagody acai (5:1)
51 mg Inulina (z cykorii)
30 mg Witamina C
6.3 mg Niacyna
1.8 mg Witamina E
0.54 mg Witamina B6
0.42 mg Ryboflawina (Witamina B2)
0.36 mg Tiamina (Witamina B1)
0.3 mg Enzym laktaza
96 µg Kwas foliowy
60 µg Papaina
60 µg Bromelaina
25 µg Chrom
24 µg Biotyna
2.5 µg Witamina D3
Składniki:
Białkowy kompleks: koncentrat białek serwatkowych (z mleka), koncentrat białek mleka, hydrolizowane
peptydy serwatki (z mleka), kazeinian wapnia (z mleka), izolat białek serwatkowych (z
mleka), węglowodanowy kompleks: maltodekstryna, dekstroza, glukoza, odtłuszczone kakao w
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proszku (Theobroma cacao), węglan wapnia, błonnik z owsa, błonnik z owocu pomarańczy (Citrus
sinensis), winian L-karnityny, aromaty, otręby pszenne, tlenek magnezu, emulgator:
hydroksypropylometyloceluloza, chlorek sodu, kwas alfa-liponowy, chitozan (z krewetek), ekstrakt z
nasion zielonej kawy (Coffea robusta), sproszkowane jagody acai (Euterpe oleracea), inulina (z
cykorii), witamina C, substancja słodząca: sukraloza, niacyna, krystaliczna wanilia, witamina E,
witamina B6, ryboflawina (witamina B2 ), tiamina (witamina B1 ), enzym laktaza, pikolinian chromu, kwas
foliowy, papaina, bromelaina, biotyna, witamiana D3.
Wytworzono w zakładzie przetwarzającym także soję, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja,
ryby, pozostałe skorupiaki, dwutlenek siarki i siarczyny, pozostałe zboża zawierające gluten, łubin,
mięczaki, seler, gorczycę - stąd istnieje możliwość obecności tych składników w produkcie.

Dawkowanie
1 porcję produktu (30 g) zmiksuj z 300 ml wody lub odtłuszczonego mleka przez 30 sekund podając
3-4 kostki lodu Twój shake będzie jeszcze smaczniejszy. Zalecane spożycie 1 porcja dziennie.

Uwagi
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu. Nie
przekraczaj zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie używaj produktu, jeśli opakowanie jest
uszkodzone. Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmujące leki przed zastosowaniem preparatu
powinny skonsultować się z lekarzem. Produkt nie zastąpi odpowiedniej diety odchudzającej, ćwiczeń
fizycznych i zmiany stylu życia.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki preparatu, nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w
ciąży, karmiących matek.
Warunki przechowywania: produkt należy przechowywać zamknięty, w suchym i chłodnym miejscu, w
temp. 5-30oC, z dala od źródeł ciepła, nasłonecznienia, wilgoci. Suplementy diety powinny być
przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, Węgry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Najwyższa jakość CaliVita
8 powodów, dla których warto sięgnąć po produkty CaliVita®:
Bazując już na 25. letnich doświadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy
innowacyjne produkty spełniające najwyższe standardy jakości.
Surowce naturalne stanowią podstawę w procesie tworzenia nowoczesnych formuł suplementów
diety CaliVita®.
Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu
innowacyjnych składów, bazujemy również na wielowiekowej tradycji medycyny
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ludowej potwierdzającej m.in. skuteczność składników roślinnych stosowanych w naszych
preparatach.
Zwracamy szczególną uwagę, by zawsze, gdy tylko to możliwe, stosować formy składników
aktywnych o jak najlepszej przyswajalności oraz, by poszczególne składniki wywierały
synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniające działanie) na organizm.
Gwarantujemy 100% jakość naszych produktów.
Znakomita większość naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwyższymi
standardami stosowanymi w przemyśle farmaceutycznym.
Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jakości zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej
Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty są wolne od GMO,
zanieczyszczeń, metali ciężkich, jak również spełniają odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
Produkty posiadają Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków), spełniają
wymogi określone w przepisach Unii Europejskiej, jak również zostały zgłoszone w
powiadomienia do Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

wygenerowano ze sklepu Pharmavita.com.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

