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:Fennel

(رازيانه) ضد ورم و نفخ معده مي باشد و در ايجاد احساس سيري

مؤثر است.

:Chromium

(كروميوم) اين عنصر متابوليسم قندها را تنظيم مي كند و مي

تواند محركي براي سنتز انسولين باشد.
همچنين سطح كلسترول خون را نيز كنترل مي نمايد.
مصرف قرص كالري امرجنسي در طي روز از جذب همزمان كربوهيدراتها و چربي ها
جلوگيري به عمل مي آورد و جذب كالري هاي غذا كاهش مي يابد.
تركيب اسيدهاي امينه والين  ،پرولين و تيروزين  :اين اسيدهاي امينه جذب
چربي ها را كاهش مي دهند .اين فرآورده عاري از گلوتن  ،مشتقات لبني  ،الكتوز
 ،قندهاي افزودني  ،انواع مواد نگهدارنده  ،رنگهاي مصنوعي و طعم دهنده هاي
مصنوعي مي باشد.
مصرف اين مكمل ها در گياهخواران و خامخواران منعي ندارد.

قرصکالریامرجنسی

Kalory Emergency
کاهش دهنده جذب چربی ها وکربوهیدراتها

اين محصول حاوي كروم  ،نوپال  ،فازئوالمين  ،رازيانه و تركيبي از اسيدهاي امينه
( ) L-valine, L- Proline, L- Tyrosineمي باشد.
با مصرف اين فرآورده قبل از هر وعده غذايي حجيم  ،جذب كالري كاهش مي يابد.

تركيبات طبيعي فرآورده كالري امرجنسي به شرح زير مي باشد :

(:Nopalنوپال) غني از انواع فيبر است و جذب كربوهيدراتها و چربي ها را
كاهش مي دهد .همچنين اين فيبر طبيعي قادرست مولكول هاي چربي موجود در
غذا را به خود جذب كند و قبل از اينكه بدن آنرا متابوليزه كند از سيستم بدن
خارج سازد.
(:Phaseolaminفازئوالمين) اين ماده مؤثره جذب كربوهيدراتها و چربي ها
را تنظيم مي كند و از فعاليت آنزيم آلفا -آميالز جلوگيري مي نمايد.اين آنزيم
در معده كربوهيدراتها را به قندهاي ساده تر تبديل مي نمايد .بدين صورت

كربوهيدراتها قبل از متابوليزه شدن  ،مستقيما ٌ از بدن حذف مي شود.

بسته بندي  24 :قرص در  2بليستر  12عددي
نحوه مصرف :روزی  2قرص (یک قرص قبل از نهار و یک قرص قبل از شام) با آب
فراوان میل شود.

