Or-ganic™
Tecnologia em bem estar
Or-ganic™ suplemento de
cafeína em óleo de cártamo
•Óleo de cártamo
promove
redução da adiposidade na região
do tronco;
•Cafeína promove ação lipolítica
comprovada;
•Termogênico.

Composição
Óleo de cártamo.................500 mg
Cafeína .................................200 mg
Ingestão sugerida é de 1 a 2 caps
ao dia.

A única linha de suplementos nutricionais exclusiva
para as farmácias magistrais
Or-ganic™ é uma linha de suplementos desenvolvida com Licaps™, uma tecnologia
inovadora em cápsulas gelatinosas duras contendo um óleo associado a outro
composto, idealizada para atuar como coadjuvante em tratamentos de:
•Obesidade;

Or-ganic™ suplemento
cromo em óleo de coco

de

•Óleo de coco promove a redução
da circunferência da cintura;
•Reduz adiposidade abdominal;
•Cromo promove redução
resistência insulínica.

da

•Gordura localizada;
•Síndrome metabólica.
Pode ser utilizada também por esportistas para melhorar o desempenho físico.
Vantagens:
•Disponível em duas versões: Or-ganic™ suplemento de cafeína em óleo de cártamo
e Or-ganic™ suplemento de cromo em óleo de coco;
•Produto pronto para revenda;
•Pode ser aliada a prescrições médicas ou recomendações nutricionais com
formulações magistrais e aumentar a eficácia do tratamento;
•Alta estabilidade da formulação;
•Baixa permeabilidade ao oxigênio;
•Cápsulas elaboradas com matérias primas qualificadas.

Composição
Óleo de coco..........................500 mg
Picolinato de cromo.........0,320 mg
Ingestão sugerida é de 1 a 2 caps
ao dia.
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Nossos produtos cumprem com as normas de qualidade
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