تـیــزازیــو

(بسته بندی

ها
ی  120عددی)

مکملغذایی-رژیمی،حاویفیبرهایصددرصدطبیعی
ضداشتهاباعملکرد کاهش جذب چربی ها و کربوهیدراتها

(قرص خوراکی)

تـیــزازیــو
Acacia

Konjac

Nopal

(قرص خوراکی)

Guar
مـکمل غـذائی کـام ًال طـبیعی و ضد اشتها با

اين فرآورده زمانيكه كاهش وزن به روش صحيح
و بدون عوارض جانبي مورد نظر باشد ،مورد مصرف
دارد.
فرآورده  Tisazioداراي فيبرهاي طبيعي محلول در آب
مي باشد ،كه با جذب آب در معده باز مي شود و افزايش
حجم پيدا مي كند .در نتيجه اين عمل
احساس سيري و كاهش اشتها ايجاد
مي شود .عالوه بر كاهش اشتها،
جذب چربيها و كربوهيدراتها را
نيز كاهش مي دهد .مجموعه
تركيبات  Tisazioوقتي با
رژيم الغري همراه باشد مانع
از ايجاد يبوست گرديده و
موجب سهولت دفع و اجابت
مزاج مي گردد.
دستور مصرف 2 :قرص ،نيم
ساعت يا يك ساعت قبل از 2
وعده غذاي اصلي همراه با آب
فراوان ميل شود( .روزي  4قرص)
با مصرف  4قرص در روز 3/6 ،گرم
فيبر محلول براي بدن تأمين مي شود
كه  3گرم آن را گلوكومانان تشكيل
مي دهد.

عملکرد کاهش جذب چربی ها و کربوهیدراتها

مواد مؤثر و فعال در یک قرص:
750 mg

)Glucomannan (konjac flour

       

       

50 mg

   50 mg
50 mg

Guar seed flour
Nopal leaf , in powder

  

  

Acacia , soluble fiber

مواد مؤثر و فعال:
( Glucomannanآرد  :)Konjacگلوكومانان ،فيبر محلول و
طبيعي است كه از گياه  Konjacعصاره گيري شده است.
اين فيبر غير قابل هضم بوده و ميزان كالري آنها صفر
است .اين فيبر داراي خاصيت جذب مايعات بين  60تا
 100برابر حجم خود مي باشند .مصرف گلوكومانان قبل از
هر وعده غذاي اصلي موجب احساس پري شكم و سيري
و در نتيجه كاهش اشتها مي گردد و شخص غذاي كمتري
ميل مي نمايد.
آرد دانه گوار ( :)Guarيك نوع فيبر طبيعي و قابل حل
و سرشار از پلي ساكاريدها با منشأ گياهي بوده و داراي

خاصيت جذب مايعات و گسترش آن در بدن مي باشد.
همچنين هضم مواد قندي و چربي ها را در سطح روده
كاهش مي دهد .مصرف آرد گوار قبل از هر وعدة اصلي
غذا ،موجب احساس سيري و در نتيجه كاهش اشتها
گرديده و همين امر موجب مي شود شخص غذاي كمتري
ميل نمايد.
پودر برگ ( Nopalكاكتوس حاره اي) :نوپال ،فيبري
است كه از  Opunzia Cactusاستخراج گرديده و قادر
است مولكول هاي چربي را به خود گرفته و مانع از
جذب روده اي آنها گردد.اين ماده جذب قندها را نيز
كاهش داده و با محدود كردن جذب چربي ها و قندها
مصرف كالري را كاهش مي دهد.
فيبر آكاسيا ( :)Acacia fiberفيبري قابل حل بوده كه
قابليت جذب آب را دارد .همچنين ظرفيت جذب مواد
غذايي را داشته و عمل آنزيم هاي گوارشي را در روده
كوچك كاهش مي دهد .تورم اين فيبر احساس پري
شكم و سيري را در مصرف كننده ايجاد مي كند.

