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Støtter kroppens fettforbrenning
Hva er C.L.A.+T?
C-L.A.+T består av bløte gelatinkapsler med  konjugert
linolsyre  av typen T10,  C12 og  C9,  T11 tilsatt ekstrakt  av
grønn  te,  som  støtter  fettstoffskiftet  ved  å øke  for-
brenningen av fett.

Best med mosjon
Man  oppnår  det  beste  resultatet av C.L.A.+T ved  å
kombinere  anvendelsen  av preparatet  med  regel-
messig mosjon, som gjør, at kroppens muskelmasse blir
stimulert  til  å forbrenne  fett  og  jo  mer  muskelmasse
desto større forbrenning.

Hva er CLA?
CLA  (Conjugated  linoleic  acid)  er  en  forkortelse  for
konjugert linolsyre, som er en naturlig forekommende
fettsyre,  som opptrer i drøvtyggende kveg samt i melk,
ost  og  andre  meieriprodukter.  Stoffet  dannes  helt
naturlig under  dyrenes  fordøyelse ved  en enzymatisk
omdannelse av linolsyre fra gress. 

Det er blitt påvist, at innholdet av CLA i kjøtt og melk fra
drøvtyggere,  som gresser, kan være opp til fem ganger
så  høyt  som  i  det,  man  finner  i  stallkveg.  Stoffets
egenskaper  kombinert  med  det  forholdet,  at  det  er
naturlig,  har  ført  til  at  det  er  blitt  godkjent  som
tilsetningsstoff til maten.



Prisbelønnet konsept
C.L.A.+T har vunnet adskillige internasjonale topplase-
ringer,  når  europeiske forbrukere og detailforhandlere
skulle  gi  bud  på  deres  årets  preparat  innen  for
kategorier  som  blant  annet  ”weight  management”.
Dette henger i høy grad sammen med den omfattende
forskningen, som ligger til grunn for C.L.A.+T. 

Naturlige ingredienser
CLA er en naturlig del av vår kost, og innenfor meieri-
bransjen  og  kvegproduksjonen  har  man  lenge  over-
veiet  å tilsette CLA til  bestemte  matvarer for  å bringe
CLA-innholdet  tilbake til  sitt naturlige leie fra den tid,
hvor nesten all kveg gresset og fikk rikelig med linolsyre.
Også grønn te-ekstrakt er en naturlig substans.

C.L.A.+T
Næringsinnhold pr. dagsdose:
                                               2 kapsler         6 kapsler     % ADT*
C.L.A.
(Konjugert linolsyre)      600 mg          1800 mg     ikke fastlagt
Polyphenoler                         75 mg            225 mg     ikke fastlagt

*) ADT: Anbefalt daglig tilførsel

Dosering
2-6 kapsler daglig, inntas i forbindelse med et hovedmåltid. 

Innhold
90 kapsler = 63 g

Spesielle forhold
For best utnyttelse: Kapslene tygges ikke, men svelges hele 
i.f.m. et måltid.
God sammen med Multivitamin Pharma Nord.

Den  anbefalte  daglige  dosen må ikke  overskrides.  Kosttil-
skudd bør ikke erstatte en variert kost.
Bør  ikke  anvendes  av gravide  og  ammende  og  anbefales
ikke til personer med type-2 diabetes uten samråd med lege.

Bør kun etter avtale med lege eller helsepersonell anvendes
av gravide og ammende eller barn under 1 år.

Ingredienser
C.L.A.-olje (konjugert linolsyre)
Grønn te ekstrakt (Camellia sinensis L.)
Kapselskall: Oksegelatin
Fuktighetsbevarende middel: Glycerol
Farve: Karamell
Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid

Oppbevaring
Romtemperatur og ikke i direkte sollys.
Oppbevares utilgjengelig for barn.


