
Ekstrakt z białej fasoli 
kidney

Phaseolus vulgaris

 Ekstrakt z drożdży
 Saccharomyces 

cerevisiae

Chitozan

Ekstrakt z pitai
Hylocereus undatus

Suplement diety z chitozanem
i ekstraktem z białej fasoli kidney

Opracowany specjalnie z myślą o okazjach, 
które wiążą się z jedzeniem niepasującym do 

Twojego planu przemiany.

CHITOCARB BLX™



Uroczystości z przyjaciółmi i rodzinne.

Kontrolowanie wagi zależy głównie od równowagi pomiędzy spożywaniem pokarmu a 
wydatkiem energetycznym.

Istnieją jednak również bardzo ważne czynniki, takie jak apetyt czy trawienie i 
przyswajanie niektórych składników odżywczych, np. węglowodanów i tłuszczów.

Poziom cukru (glukozy) we krwi wpływa na nasz apetyt. Jeśli poziom cukru we krwi jest 
nieprawidłowy, możemy odczuwać większy apetyt i jeść więcej niż to konieczne.

Im więcej tłuszczu wchłaniamy z pożywienia przez jelito cienkie, tym więcej tłuszczu 
organizm ma do dyspozycji jako paliwo lub do magazynowania.

Ilość przyjmowanych i przyswajanych węglowodanów wpływa na naszą wagę, ponieważ 
jeśli nie spalimy energii, którą dostarczają te składniki odżywcze, gromadzimy dodatkowe 
kilogramy.

Wyjazdy, podczas których nie wiemy, kiedy i co zjemy.

Wizyty w restauracjach lub krajach, gdzie serwuje się obfite posiłki.

Posiłki służbowe.

SKŁADNIKI:
chitozan (ze skorupiaków), substancja glazurująca (hydroksypropylometyloceluloza), 
substancja przeciwzbrylająca (fosforan wapnia), ekstrakt z białej fasoli (Phaseolus 
vulgaris), ekstrakt z drożdży (Saccharomyces cerevisiae), ekstrakt z pitai (Hylocereus
undulates), woda.

Przyjmować 3–6 kapsułek, popijając 240 
ml wody, 30 minut przed posiłkiem o dużej 
zawartości tłuszczu lub węglowodanów.

METABOLIZM W KONTROLOWANIU WAGI

 Kiedy przyjmować ChitoCARB BLX?

Ostrzeżenia: Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej i zbilansowanej diety 
ani zdrowego stylu życia. Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki spożycia. Nadmierne spożycie może 
powodować dolegliwości jelitowe. Osoby cierpiące na epilepsję lub przyjmujące leki przeciwzakrzepowe z 
grupy kumaryny nie powinny stosować tego produktu. Unikać spożywania razem z lekami. Należy zachować 
co najmniej 3–4 godziny odstępu między spożyciem produktu a przyjęciem leku.

Produkty 4Life® nie są przeznaczone do diagnozowania lub leczenia chorób ani zapobiegania im.
 Informacje dotyczące wartości odżywczych zatwierdzone dla Europy. ©2023 4Life Trademarks, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. 011823_EU_pl

90
KAPSUŁEK

STOSOWANIE:

CHITOCARB BLXTM

4LIFETRANSFORM

INFORMACJE O WARTOŚCIACH ODŻYWCZYCH:
Dzienna porcja: 6 kapsułek 
Liczba dziennych porcji w opakowaniu: 15

Chitozan
Biała fasola
Ekstrakt z drożdży
Pitaja

Ilość w dziennej porcji

* RWS: Referencyjna wartość spożycia

% RWS*

1200 mg
270 mg

250,2 mg
199,8 mg

–
–
–
–

48,15 g
MASA NETTO


