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O UltraBody reúne em sua fórmula
propriedades colaborativas no processo
de perda de peso e antioxidantes para
uma melhor aparência.
PICOLINATO DE CROMO
O picolinato de cromo é um mineral
essencial para a produção de insulina
no corpo. São atribuídos também a
este mineral a propriedade de ajudar na
inibição do apetite para doces, o que pode
colaborar com os esforços em seguir uma
dieta balanceada.
ÓLEO DE COCO
Queridinho das famosas que querem
manter a beleza em dia, o óleo de coco
é um alimento complementar com
inúmeras propriedades que podem
beneficiar a saúde. No óleo, há os
triglicerídeos de cadeia média (TCM), e
não de cadeia longa que são os mais
comuns nos alimentos. A vantagem é que
possuem melhor absorção pelo fígado,
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sendo logo convertidos em energia e
não se acumulam como gordura no
corpo. Os TCM ativam hormônios como
colecistoquinina, peptídeo YY e peptídeo
inibitório intestinal, todos ligados a
sensação de saciedade. Isso significa dizer
que consumir o óleo de coco pela manhã,
pode ajudar a diminuir o tamanho das
porções nas refeições ao longo do dia.
Fonte: Pesquisa da Universidade de Columbia e do
Centro de Pesquisa sobre Obesidade de Nova York.

ÓLEO DE CÁRTAMO
O óleo de cártamo também é importante
nesta formulação, pois, possui
comprovadamente a capacidade de
ajudar a inibir a ação da enzima humana
responsável por armazenar gorduras em
nosso corpo, a LPL – Lipase Lipoproteica).
Esta enzima transfere a gordura presente
nas correntes sanguíneas para o interior
das células adiposas. Logo, inibindo esta
enzima fica bloqueado a transferência

Este produto não é destinado a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
(tamanho da porção: 4 cápsulas - 5,6g)
Porções por frasco: 15
Qtd. por porção

%VD*

Valor Energético

36 Kcal = 151 kJ

2

Gorduras Totais

4g

7

2g

9

600mcg

100

Vitamina E

10mg

100

Cromo

35mcg

100

Gorduras Saturadas
Vitamina A

*% de VD baseadas em uma dieta de 2.000 calorias.
**Não contém quantidades significativas de
carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas,
gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
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de gordura para as células, obrigando o
organismo a utilizar o estoque de gordura
já existente como fonte de energia para a
atividade muscular, a chamada lipólise que
é a queima de gordura.
VITAMINA A
A vitamina A tem efeito antioxidante e
assim ela evita a ação dos radicais livres
que teriam efeito nocivo para as células,
ajuda a evitar doenças e fortalece a sua
imunidade. Esta vitamina também é
indicada para uma boa pele, cabelos e
visão.
COMPOSIÇÃO: Acetato de dl alfa
tocoferol, acetato de retinol, picolinato de
cromo, veículos óleo de cártamo e óleo
de coco. cápsula: gelatina, água, corantes
dióxido de titânio e amarelo crepúsculo.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CONTEÚDO: 60 cápsulas.
USO SUGERIDO: 2 cápsulas duas vezes
ao dia.
Este produto não é destinado a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
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