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La Garcinia de Naturlider és una planta que degut a la seva composició en àcid hidroxicítric ajuda a la
regulació del pes corporal i de la gana. Així mateix, redueix les ganes de consumir sucre i redueix el
colesterol.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix La Garcinia Naturlider?

La Garcinia naturlider és un complement alimentari ric a Garcinia cambogia i la pell del qual és rica en
àcid hidroxicitric. L'àcid hidroxicitric és regulador del pes corporal, perquè va bé per aprimar-se, per altra
banda, també disminueix la gana.

L'àcid  hidroxicitric  actua inhibint  la  producció  hepàtica de l'enzim ATP-citrat  lia,  que juga un paper
important en la transformació dels sucres en triglicèrids i  lipoproteïnes de baixa densitat.  D'aquesta
manera permet la disminució del pes corporal i les cèl·lules greixoses. Així mateix, disminueix les ganes
de consumir sucre i la síntesi de colesterol.

Quins són els ingredients de Garcinia Naturlider?

Els ingredients de Garcinia Naturlider són:

Extracte sec de garcínia (Garcinia cambogia L., fruits) 1200 mg,
Estandarditzat al 60% d'àcid hidroxicítric
antiaglomerant (estearat de magnesi)

Quines són les propietats de la Garcinia Naturlider?

La Garcinia és un organisme d'origen vegetal tradicionalment usat en països asiàtics, creix especialment
al sud de l'Índia on porta molts anys sent usada i reconegut com un eficaç remei natural per combatre el
sobrepès, també és usada en la preparació de multitud de plats típics. La Garcinia té un sabor amarg i els
seus fruits són de grans dimensions, similars a una carbassa. El fruit de la garcínia conté una substància
coneguda com a àcid hidroxicítric, la qual és la responsable dels efectes de pèrdua de pes que se li
atribueixen a la garcínia.
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Quina és la dosi diària recomanada de la Garcinia Naturlider?

Es recomana prendre una càpsula tres cops al dia abans dels àpats, amb un got daigua.
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