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Metabolix ampk activator (fost
Metagenix) 60 cps FORMULA K

Descriere:

Metabolix  conține  și  Gynostemma  pentaphyllum  care  are  rol  în  activarea  AMPK.
Administrarea  acestei  plante  crește  consumul  de  glucoză  prin  arderea  grăsimilor.

Studiile efectelor la om au confirmat ceea ce majoritatea cercetătorilor descoperiseră în
testele de laborator si anume faptul că Gynostemma pentaphyllum stimulează activitatea
AMPK și oferă anumite beneficii referitoare la longevitate.

Sindromul metabolic (SinM) este o afecțiune creată de rezistența la insulină (RI), și include
acumularea de grăsimi (în special în jurul taliei), hipertensiune arterială, trigliceride mărite,
creșterea glicemiei (diabetul sau pre-diabetul), valori reduse ale colesterolului “bun” (HDL).
Împreună, ele au ca rezultat o îmbătrånire accelerată și un risc crescut de evenimente
cardiace, coronariene, atac de cord, accident vascular cerebral și,  deasemenea, un risc
mărit de producere a diabetului. Din păcate, majoritatea oamenilor nu sunt conștienți de
această tulburare metabolică.

Administrarea medicamentelor  pentru controlul  hipertensiunii  arteriale,  a  glicemiei  sau
colesterolului, nu înseamnă tratarea sindromului metabolic, deoarece cauza principală nu
este eliminată.

Conform Organizației  “Sindromul Metabolic”  Canada, SinM poate fi  diagnosticat atunci
cånd sunt prezente trei dintre următoarele situații:

Tensiunea arterială crescută (≥ 130/85 mm Hg sau medicație de primire).
Nivelurile ridicate ale glicemiei (≥ 5,6 mmol / l sau medicație de primire).
Trigliceridele mărite (≥ 1,7 mmol / l sau medicație de primire).
HDL-colesterol bun scăzut (<1,0 mmol / l la bărbați sau <1,3 mmol / l la femei).
Circumferința mare a taliei (mai mare sau egală cu102 cm la bărbați și 88 cm la femei,
variind și în funcție de etnie).
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Ce beneficii oferă Metabolix?

Contribuie la pierderea treptată în greutate, prin eliminarea surplusului de grăsime1.
corporală.
Recomandat  în  caz  de  pre-diabet,  diabet  zaharat,  obezitate,  boli  cardiovasculare,2.
îmbătrånire.
Joacă un rol fundamental în homeostazia energetică și acționează ca un „regulator al3.
duratei de viață”.
Scade nivelul zahărului din sånge prin creșterea absorbției celulare a glucozei.4.
Crește numărul de mitocondrii noi și sănătoase.5.
Reduce nivelul trigliceridelor din sånge.6.
Reduce rezistența la insulină.7.
Combate degenerescența hepatică.8.

Ce conține Metabolix?

Metabolix  conține  AMPK și  extracte  de  plante,  care  împreună  constituie  o  formulație
naturală, eficientă pentru susținerea sănătății organismului.

Gynostemma  pentaphyllum  (sau  jiaogulan),  mărește  capacitatea  de  activare  a  AMPK.
Utilizată  în  medicina  tradițională  asiatică,  această  plantă  este  uneori  numită  „planta
nemuririi”, atåt pentru susținerea longevității, cåt și pentru o serie de alte proprietăți care îi
conferă  efecte  antioxidante,  adaptogene,  antiaterosclerotice  și  de  scădere  a  tensiunii
arteriale.

 

Ingrediente / 2 capsule:

Gynostemma pentaphyllum (extract apos din frunze, cu 98%
gipenozide) 500 mg  

Hesperidin (din extract hidroetanolic din epiderma de
citrice) (Citrus sp.) 300 mg  

Hydrastis canadensis (extract 10:1din rădăcină, cu 5%
alcaloizi) 200 mg  

Trigonella foenum-graecun (Schinduf; extract hidroetanolic
20:1 din semințe) 200 mg  

Cordyceps sinensis (extract hidroetanolic 10:1) 100 mg  
Acid alfa lipoic / ALA 32 mg  
Vitamina B5 (din 16,3 mg pantotenat de calciu) 30 mg 500% VNR*
Celuloza microcristalină (agent de încărcare) 20 mg  
Stearat de magneziu vegetal (agent antiaglomerant) 10 mg  
Hipromeloză (capsulă)                   236 mg  

*VNR = Valoare Nutrițională de Referință cf. Regulamentului 1169/2011

 

Nu  conține:  lapte  și  produse  lactate,  ouă,  gluten,  soia,  gråu,  porumb,  fermenți,  nuci,
îndulcitori, arome, sau coloranți artificiali.

Greutate netă = 48,92 g.



ADMINISTRARE

Mod de administrare recomandat (adulți): cåte 2 capsule de 1-2 ori/zi, pe stomacul gol.

Ce face atåt de excepțional Metabolix?

Vestea bună este că, pe långă dietă și exerciții fizice, cercetările științifice au descoperit
recent că Metabolix are un rol  major în reglarea metabolismului  celular al  lipidelor și
proteinelor.

Metabolix este oferit sub formă de capsule vegetariene, doza uzuală fiind de două capsule
pe zi.

Suplimentul este acceptabil pentru vegetarieni și vegani.

Atenționări:

Nu utilizați suplimentul dacă sunteți însărcinată sau alăptați.
A nu se lăsa la îndemåna sau la vederea copiilor.
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață
sănătos.


