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L-Carnitina amb Sinefrina de Naturlider, està especialment pensat per als amants de l'esport, i és l'elecció
idònia, ja que t'ajuda a assolir les metes que t'hagis proposat. Amb L-Carnitina i Sinefrina podràs millorar
la teva dieta amb nutrients essencials per poder portar una vida sana i equilibrada.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix la L-Carnitina de Naturlider?

L-Carnitina Naturlider és un complement alimentari que es fa servir per al tractament del sobrepès i
l'obesitat, en dietes de restricció calòrica, ajudant a perdre greix i evitant l'efecte rebot.
La L-Carnitina augmenta el rendiment en esportistes, en afavorir la utilització per part del múscul de greix
com a font d'energia.

L-Carnitina amb Sinefrina de Naturlider aporta per dosi diària 1500 mg de L-Carnitina i 6 mg de Sinefrina
procedent d'una font natural, com és l'extracte sec de Taronja (Citrus aurantium). Aquesta combinació fa
que es potenciï lefecte de la L-Carnitina.
Amb agradable sabor llimona.

Quins són els ingredients de la L-Carnitina de Naturlider per cada 30 ml?

Els ingredients de L-Carnitina de Naturlider són:

Aigua
Espessant (Glicerina)
L-Carnitina base 1500 mg
Extracte sec de Taronja (Citrus aurantium L., fruit, 6% Sinefrina) 100 mg
Conservador (sorbat potàssic)
Aroma de llimona pols
Corrector d'acidesa (àcid cítric)

Quan s'indica prendre L-Carnitina de Naturlider?

L-Carnitina de Naturlide resta indicada a:
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- Dietes de restricció calòrica, ajudant a perdre greix i evitant lefecte rebot.
- Augment del rendiment en esportistes, en afavorir la utilització per part del múscul de greix com a font
denergia.

Quina quantitat he de prendre de L-Carnitina de Naturlider?

Heu de prendre 15ml de L-Carnitina Naturlider dues vegades al dia. Heu d'agitar el flascó abans del seu
ús.

Es pot prendre L-Carnitina de Naturlider si estic embarassada o donant el pit?

En cas d'embaràs o lactància heu de consultar amb el vostre metge abans de prendre L-Carnitina de
Naturlider.
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