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Garcinia Plus
Mοναδική συνδυασμένη φόρμουλα
Το Garcinia Plus είναι ένας μοναδικός συνδυασμός
συμπληρώματος διατροφής και φόρμουλα συμπλέγματος για
ενίσχυση των ατόμων με ένα φάσμα εξειδικευμένων συστατικών
διαχείρισης βάρους.
Περιέχει σκόνη Garcinia Cambogia, εκχύλισμα πράσινου καφέ,
γλυκομαννάνη, εκχύλισμα φασολιού, κανέλα, Συζευγμένο
λινολεϊκό οξύ (CLA) και πικολινικό χρώμιο.

Ευεργετικό για...
Απώλεια βάρους (καύση του λίπους και την οικοδόμηση των μυών)
Αυξημένη ταχύτητα καύσης των υδατανθράκων και των λιπών
Υγιή επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων
Φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου στο αίμα
Κανονικά μακροθρεπτικά συστατικά του μεταβολισμού
Αυξημένη αίσθηση κορεσμού, τον έλεγχο της όρεξης και την ρύθμιση της λιγούρας
Αυξημένα επίπεδα ενέργειας
Διαβήτη τύπου ΙΙ ή αντίστασης στην ινσουλίνη

Σχετικά με τα συστατικά ...
Σκόνη Garcinia Plus: Ένα μικρό φρούτο που μοιάζει με μια μικροσκοπική κολοκύθα. Το
βρίσκουμε στην Ινδία και σε μέρη της Ασίας.
Το δραστικό συστατικό στην Garcinia cambogia, ονομάζεται υδροξυκιτρικό οξύ (HCA), από τα φρούτα
και τη φλούδα του και είναι δημοφιλές για πολλά προϊόντα φυσικής απώλειας βάρους.
Χρησιμοποιείται για να καταστείλει την όρεξη και να ενισχύσει την καύση λίπους.
Η θεωρία πίσω από το Garcinia Cambogia είναι ότι το HCA αναστέλλει ένα ένζυμο που ονομάζεται
κιτρική λυάση που βοηθά να μετατρέψει την περίσσεια υδατανθράκων σε λίπος. Με την αναστολή
αυτή του ένζυμου, το σώμα αυξάνει την οξείδωση των υδατανθράκων δηλαδή καίει τους επιπλέον
υδατάνθρακες. Σε μερικές διπλά τυφλές μελέτες που αξιολογούσαν ανθρώπους και χρησιμοποίησαν
το βότανο Garcinia Cambogia ή ένα εικονικό φάρμακο, η ομάδα που χρησιμοποίησε το HCA
διπλασίασε ή τριπλασίασε τα αποτελέσματα της απώλειας βάρους των ατόμων κατά τη διάρκεια 12
εβδομάδων σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Σχετικά με τα συστατικά ...
Γλυκομαννάνη: Ένα σάκχαρο που κατασκευάζεται από τη ρίζα του φυτού konjac, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για αιώνες στην
παραδοσιακή Ιαπωνική κουζίνα ως πυκνωτικό ή πηκτικό μέσο. Είναι τόσο διάσημο στην Ιαπωνία που τώρα ευρέως αναφέρεται ως "η σκούπα των
εντέρων ».Η γλυκομαννάνη ενεργεί για να δημιουργήσει μια αίσθηση της πληρότητας (χωρίς να αφήνει το αίσθημα φουσκώματος και
αερίων), με την απορρόφηση του νερού και την επέκταση για να σχηματίσει μια ογκώδη ίνα στο στομάχι. Συνεπώς, μπορεί να βοηθήσει με την
όρεξη, τον έλεγχο και τη ρύθμιση των λιγούρων. Όταν καταναλώνεται, η γλυκομαννάνη "αφομοιώνει" το νερό στον πεπτικό σωλήνα,
μειώνοντας την απορρόφηση των υδατανθράκων και χοληστερόλης και στηρίζοντας έτσι την απώλεια βάρους.
Εκχύλισμα πράσινου καφέ: Τα φασόλια πράσινου καφέ είναι τα φασόλια που δεν έχουν ψηθεί. Η διαδικασία
ψησίματος μειώνει τις ποσότητες του δραστικού χημικού, χλωρογενικού οξέος. Ως εκ τούτου, το εκχύλισμα πράσινου
καφέ (από μη καβουρδισμένα φασόλια που έχει εμποτιστεί και στην συνέχεια συμπυκνώνεται) έχει ένα υψηλότερο επίπεδο
αυτού του οξέος σε σύγκριση με των κανονικών καβουρδισμένων κόκκων καφέ. Το χλωρογενικό οξύ στα πράσινα φασόλια
καφέ έχει αποδειχθεί σε μελέτες ότι έχει δυναμικά οφέλη για την υγεία της καρδιάς, του διαβήτη και της απώλειας
βάρους. Για την υψηλή αρτηριακή πίεση, μπορεί να επηρεάσει τα αιμοφόρα αγγεία έτσι ώστε η πίεση να μειωθεί. Για την
απώλεια βάρους, το χλωρογενικό οξύ πιστεύεται ότι επηρεάζει το πώς ο οργανισμός χειρίζεται το σάκχαρο του αίματος
και το μεταβολισμό.
Μια μελέτη στην Ινδία έχει διαπιστώσει ότι τα άτομα που παίρνουν συμπληρώματα με εκχύλισμα πράσινου φασολιών καφέ έχασαν κατά μέσο όρο
18 κιλά - 10% του σωματικού τους βάρους - σε μια περίοδο 22 εβδομάδων. Στη μελέτη, που δημοσιεύεται στο περιοδικό Διαβήτης, Μεταβολικό
Σύνδρομο και Παχυσαρκία δοκιμάστηκαν δύο δόσεις του εκχυλίσματος, 700 mg και 1,050 mg ανά ημέρα. Το σύμπλεγμα Garcinia Cambogia
περιέχει το ισοδύναμο 1.500 mg πράσινου καφέ σε σκόνη, μαζί με άλλα ειδικά συστατικά.

Εκχύλισμα Φασολιού: Το εκχύλισμα φασoλιού είναι μια φυσική ουσία που συνήθως πωλείται σε μορφή συμπληρώματος. Τεχνικά
αναφέρεται ως Phaselous vulgaris, όμως συνήθως αναφέρεται σε διάφορους κύκλους απώλειας βάρους ως ‘αναστολέας αμύλου’. Λειτουργεί με
την πρόληψη της α-αμυλάσης (ένα ένζυμο που εμφανίζεται φυσικά στον οργανισμό) από το σπάσιμο των υδατανθράκων σε γλυκόζη (ζάχαρη). Με
την επιβράδυνση της δραστηριότητας της άλφα-αμυλάσης, λιγότερη γλυκόζη είναι παρόν στο σώμα για να μετατραπεί σε λίπος. Το εκχύλισμα
φασολιών έχει επίσης συνδεθεί με σταθερά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, προστατεύοντας από το διαβήτη και την καρδιακή νόσο, τη βελτιωμένη
αθλητική απόδοση και αυξημένα επίπεδα ενέργειας.
Συζευγμένο λινολεϊκό οξύ (CLA): Το συζευγμένο λινελαϊκό οξύ είναι ένα καλά τεκμηριωμένο λιπαρό οξύ που βρίσκεται στο κόκκινο κρέας
και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Τα άτομα που συνήθως επιθυμούν να αποφύγουν αυτά τα τρόφιμα, λόγω των υψηλών επιπέδων κορεσμένου
λίπους και θερμίδων τα οποία είναι παρόν σε αυτά, αλλά εξακολουθούν να θέλουν να επωφεληθούν από τις δράσεις της απώλειας βάρους του CLA.
Τα προϊόντα απώλειας βάρους που περιέχει το CLA είναι ως εκ τούτου, δημοφιλής, καθώς παρέχουν μια βολική λύση σε αυτό το δίλημμα.
Το CLA είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα και, ως βοήθημα απώλειας βάρους, βοηθά το μυϊκό ιστό για να
κάψει περισσότερο λίπος, μειώνοντας έτσι τα επίπεδα του σωματικού λίπους και της χοληστερόλης. Μπορεί επίσης: να αυξήσει τα επίπεδα της
«καλής» χοληστερόλης (HDL) και να χαμηλώσει τα αυξημένα τριγλυκερίδια, να συμβάλει στη βελτίωση της αντοχής των οστών και της αύξησης του
μυϊκού ιστού και μπορεί να βοηθήσει το σώμα να ρυθμίσει το λίπος και τον μεταβολισμό των πρωτεϊνών.

Κανέλα: Η κανέλα είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως μια ώθηση του μεταβολισμού, η οποία βοηθά το σώμα στην

γρηγορότερη καύση των θερμίδων και του λίπους στις αποθήκες λίπους για χρήση ενέργειας. Έχει επίσης μια
ρυθμιστική επίδραση στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και ταυτόχρονα αυξάνει τα επίπεδα ινσουλίνης στον οργανισμό,
βοηθώντας να ελεγχθεί τόσο η όρεξη όσο και οι πιθανές λιγούρες.
Μιμείται τη βιολογική δράση της ινσουλίνης και αυξάνει τον μεταβολισμό της γλυκόζης. Δεδομένου ότι τα επίπεδα
σακχάρου στο αίμα μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη αποθήκευση λίπους στο σώμα, η κανέλα διευκολύνει την απώλεια
βάρους, βοηθώντας να αποφευχθεί αυτό. Επιπλέον:
• Επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο η ζάχαρη μεταβολίζεται από τον οργανισμό και αποτρέπει το μετασχηματισμό της μεταβολίζοντας τη
ζάχαρη σε λίπος
• Καθυστερεί την μεταφορά των τροφίμων από το στομάχι στο έντερο. Ως αποτέλεσμα, αισθάνεστε ικανοποιημένοι για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα και τρώτε λιγότερο
• Βοηθά το σώμα να επεξεργαστεί τους υδατάνθρακες πιο αποτελεσματικά
• Είναι πλούσια σε μαγγάνιο, σίδηρο, ασβέστιο και φυτικές ίνες
• Υποστηρίζει την υγεία του πεπτικού συστήματος
• Έχει χρησιμοποιηθεί από τους μεσαιωνικούς χρόνους για βοήθεια της διάρροιας, δυσπεψίας και του φουσκώματος
• Υποστηρίζει τα υγιή επίπεδα χοληστερόλης

,

Πικολινικό χρώμιο: Ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο που παίζει σημαντικό ρόλο στον φυσιολογικό μεταβολισμό των υδατανθράκων, ο οποίος

μετατρέπει τα τρόφιμα σε σάκχαρα. Το χρώμιο βοηθά την ινσουλίνη (μια φυσική ορμόνη που απελευθερώνεται ως απάντηση προς την κατανάλωση
υδατανθράκων) στο να μεταφέρει σωστά αυτά τα σάκχαρα στα κύτταρα για να αποθηκευτεί ως ενέργεια. Επίσης, υποστηρίζει σταθερά τα επίπεδα
σακχάρου του αίματος που είναι ζωτικής σημασίας για αυτούς που επιθυμούν να χάσουν βάρος καθώς οι ψηλές και χαμηλές αναλογίες μπορούν να
οδηγήσουν σε λιγούρες, υπερβολική πείνα και υπερφαγία.
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