LCHF SKRIVNOST
z uporabo analizatorja telesne sestave
+ topilcem maščob

Analizator telesne sestave TANITA izračuna telesno
sestavo s pomočjo dvofrekvenčne bioelektrične
impedančne analize (BIA).
Nožne blazinice TANITA na plošči merilnika skozi telo
pošiljajo varne, šibke električne signale.
Signal brez težav teče skozi tekočine v mišicah in drugih
telesnih tkivih, pri prehodu skozi telesno maščobo pa naleti
na upor, saj telesna maščoba vsebuje le majhen delež
tekočine.
Temu uporu pravimo impedanca. Odčitki impedance se
nato vnesejo v medicinsko raziskane matematične formule
za izračun vaše telesne sestave.
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Pri nespametnem hujšanju in spremljanju teže z navadno tehtnico lahko dejansko še
poslabšamo zdravstveno stanje in ogroženost za razvoj bolezni povezanih z debelostjo.
Znanstvene raziskave so namreč dokazale, da ni teža tista ki nas neposredno ogroža
ampak delež telesne maščobe. Pri zdravem hujšanju izgubljamo 75 % mase na račun
maščobe in 25 % mase na račun ostalih tkiv, predvsem mišic in posledično vode.

Nezdrave diete z nizkim vnosom hranil, stradanj in izpuščanje obrokov pa pripeljejo do
ravno obratne situacije, pri kateri težo izgubljamo na račun vode in mišic, teža maščobe
pa ostane praktično nespremenjena. Zaradi tega se delež telesne maščobe celo poveča in s
tem tudi zdravstvena ogroženost. Navadna tehtnica nam tega žal ne prikaže, zato nas
velikokrat zavaja.

Analizator vam prikaže natančno meritev
maščobe ter mišic v vsakem delu telesa
(roke, noge, trup).
Z analizo ugotovite, kateri del telesa je
najbolj kritičen pri količini maščobe in
mišic. Ta del morate še bolj bremeniti in
uporabiti fizične vaje, ki to mišico
nadgrajuje.
Pri nadaljnjih meritvah z analizatorjem
Tanita ugotovite ali se je količina maščobe
zmanjšala in mišice nadgradila. Rezultati
vam priznajo ali so se fizične vaje za
določen segment OBRESTOVALE.
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- Analiza nog, rok in trupa.
- Rezultati na vašem telefonu.
- Tehtanje do 200 kg

- Analiza nog, rok in trupa.
- Priložena SD kartica

- Rezultati na vašem telefonu
- Moderna zasnova

- Rezultati na zaslonu
- steklena podlaga
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HITOZAN

Pridobivamo ga iz
hrustančnih lupin
morskih živali,
največkrat iz hrustanca
rakovic in jastogov.

Hitozan nase veže visokokalorične verige sladkorjev in micelije ogljikovih
hidratov - telesno maščobo. Te odpadne snovi se izločijo iz telesa skupaj s
hitozanom (skozi prebavni sistem).
Hitozan se veže na maščobe v želodcu še preden se začne presnova in tako
prepreči absorbcijo v prebavnem taktu.
Hitozan znižuje slab holesterol LDL, in dviguje dober holesterol HDL.

ODSTRANJEVALEC MAŠČOBE
- IZ TELESA

L - KARNITIN

L-karnitin je naravno prisoten v
našem organizmu, v glavnem pa ga
najdemo v skeletnih mišicah, v srčni
mišici, v jetrih in ledvicah.
V našem organizmu je L-karnitin
potreben predvsem pri

Uživanje L-karnitina se priporoča
tik pred telesno aktivnostjo za
večji izkoristek maščobe za
energijo.

procesih pridobivanja in izkorišanja
energije.

Dodatek L-karnitina pomaga pri izgorevanju telesne maščobe ter vpliva na raven
holesterola.
Če smo na dieti brez ogljikovih hidratov (npr. LCHF), telo za energijo izrablja
maščobe ali beljakovine. Ker je vnos kalorij na dieti majhen, telo ponavadi dobi
maščobe in beljakovine le iz lastnih zalog. Poraba telesnih beljakovin iz mišic vodi
do zmanjšanja mišične mase, kar ima za posledico počasnejši metabolizem, kar
negativno vpliva na uspešnost diete. Mišična masa je namreč največji porabnik
kalorij tudi v mirovanju. Dodatek L-karnitina omogoča večji izkoristek maščob in
tako zniža uporabo telesnih beljakovin za energijo.
Prehransko dopolnilo Hitozan, L-karnitin priporočamo uživanje tik pred fizično
vadbo za večjo učinkovitost izgorevanja maščobe.

HITOZAN IN L-KARNITIN V KAPSULAH
Prehransko dopolnilo Hitozan, L-karnitin priporočamo uživanje tik pred
fizično vadbo za večjo učinkovitost izgorevanja maščobe.

Hitozan + L-karnitin kapsule so učinkovita kombinacija zaviralca maščob in
pospeševalca razgradnje maščob, ki uspešno podpirata vašo dieto. Urejene
prehranjevalne navade, redno gibanje in kombinacija Hitozan + L-karnitin
kapsule vam omogočajo, da se občasno pregrešite, rezultati pa vseeno
ostanejo vidni.

NAROČI >>

