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Grass 3QM

Grass 3QM
SKU: 032050055 Código PL / NUT: NUT_PL 1798/12 EAN13: 8437006921831

Descripción
Grass 3QM é um suplemento alimentar que graças à presença de Crómio, contribui para o
metabolismo dos macronutrientes. Entre os seus ingredientes destacamos a Garcinia
Cambogia, L-carnitina e o Chitosan. A Garcinia, também conhecida como Tamarindo

malabar, é um arbusto que cresce no sul da Índia, caracterizado pelo seu alto conteúdo
num princípio ativo chamado Ácido Hidroxicítrico.

Ingredientes
Agente de carga (Celulose microcristalina) , Extrato seco de Garcinia (Garcinia cambogia
L. Ácido Hidroxicítrico 50%) 300 mg, Chitosan (Contém crustáceos) (Alta densidade
Índice DAC 90%) 300 mg, L-Carnitina (Tartato de L-Carnitina) 300 mg, Agente de carga
(Hidrogenofosfato de Cálcio) , Extrato seco de Laranja amarga (Citrus aurantium L, parasinefria 1600±300 ppm) 60 mg, Vitamina C (Ácido ascórbico) 60 mg, Agente de carga
(Estearato de magnésio) , Antiaglutinante (Dióxido de Silício) , Picolinato de Cromo
(Cromo 12,43%) 0,858 mg

Modo de uso
Tomar 3 comprimidos ao dia divididos pelas
principais refeições. Para um maior efeito

Presentación
Embalagem de 45 comprimidos de
600 mg. Peso total: 27 g (0.95 oz)

consumir meia hora antes da refeição.
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Advertencias
Alertas
No caso de mulheres grávidas ou lactantes. Não usar em caso de tratamento antihipertensivo. Não administrar em crianças menores de 12 anos. Terminar com o uso do

produto em caso de agitação ou nervosismo.Os suplementos alimentares não devem ser
utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada. Não exceda a dose diária
expressamente recomendada. Devem ser guardados fora do alcance das crianças de tenra
idade. Armazene em local fresco e seco.

Información extra
Chitosan de alta densidade
O Chitosan é uma fibra extraída do exoesqueleto de alguns crustâceos, especialmente nas
conchas. A sua composição principal é a Quinina desacetilada. O Chitosan é o
polissacarídeo natural mais abundante na natureza, após a celulose. O Chitosan
incorporado no Grass 3QM tem vantagens com respeito ao Chitosan convencional:
Maior índice DAC, este índice indica a força pela afinidade aos lípidos.
Melhor doseamento: O seu maio conteúdo permite aumentar a quantidade de
Chitosan por comprimido.

Información nutricional
Por dose diária
Ingrediente

Percentagem

Quantidade

Crómio

246.23%

98.49 ?g

Vitamina C

75%

60 mg

% VRN (Valor de Referência Nutricional)

Información sobre alérgenos
Custráceos,

Certificaciones

