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El forskohlider de Naturlider és un producte natural, es pot prendre per a les dietes de control de pes en
cas de voler perdre pes i per disminuir la gana. El forskohlider també és útil per tractar l'hipotiroïdisme.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix Forskolider de Naturlider?

El forskohlider de Naturlider té molts beneficis com són millorar la funció de la glàndula tiroïdal, per tant,
és útil per tractar l'hipotiroïdisme ja que la forskholina augmenta la funció natural de la tiroide, que és
molt important per a la pèrdua de greix, és per això que el fosrskohlider de Naturlider també és ideal per a
la pèrdua de pes i per disminuir la gana.

El Coleus forskohlii és una planta originària d'Àsia, que creix de manera silvestre a les pendents de les
muntanyes del Nepal, Índia i Tailàndia. Pertany a la família de la menta i destaca per un principi actiu
anomenat forskolina.
Va ser utilitzada per a diferents fins des de fa mil anys a orient. L'extracte de la planta Coleus forskohlii
aconsegueix produir més enzims lipolítics estimulant el metabolisme.

Quins són els ingredients de Forskolider Naturlider?

Els ingredients de Forskolider Naturlider són:

Agent de càrrega (maltodextrina),
extracte  sec  de  forskohlii  (Coleus  forskohlii,  parts  aèries)  100  mg,  estandarditzat  al  10% de
forskolina
antiaglomerants (estearat de magnesi i diòxid de silici).

Quines són les propietats de Forskolider Naturlider?

El Coleus forskohlii és una planta originària d'Àsia, que creix de manera silvestre a les pendents de les
muntanyes del Nepal, Índia i Tailàndia. Pertany a la família de la menta i destaca per un principi actiu
anomenat forskolina.
L'extracte  de  la  planta  Coleus  forskohlii  aconsegueix  produir  més  enzims  lipolítics  estimulant  el
metabolisme.
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Com he de prendre Forskolider Naturlider?

Forskolider  Naturlider  cal  prendre via oral.  Heu de prendre dues càpsules al  dia,  abans del  menjar
principal, acompanyat d'un got d'aigua.
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