
Frigate Ingrediënten 
 
Vis Collageen poeder 50 mg 
Collageen peptiden zijn bioactief en zuiver eiwit. Als eiwit kunnen ze bijdragen aan verschillende voordelen voor de gezondheid. 
Eiwit is een essentieel onderdeel van een dieet en het WHO geeft het advies om een gemiddelde dagelijkse inname van 0,8 g / 
kg lichaamsgewicht van goede kwaliteit eiwit in te nemen. 
Collageen peptiden zijn een uitstekende bron van eiwitten om de eetlust te matigen en te controleren. 

 
L-Carnitine  50 mg 
Carnitine is een quaternair ammoniumzout dat gesynthetiseerd wordt uit de aminozuren lysine en methionine. Dit gebeurt 
voornamelijk in de lever en in de nieren. Carnitine staat in voor het transport van vetzuren van het cytoplasma naar de 
mitochondriën, de energieproducenten van de cel. 

 
Glucomannan 50 mg 
Glucomannan is een in water oplosbare polysacharide die geschaard wordt onder de voedingsvezels. Voedingsvezels zijn 
plantaardige vezels die niet in de dunne darm worden verteerd en dus intact de dikke darm bereiken. Glucomannan wordt in 
verschillende soorten producten gebruikt en dient meerdere doelen. Zo wordt het gebruikt ter bestrijding van een hoog 
cholesterol en voor het bestrijden van constipatie. De voornaamste eigenschap van glucomannan is dat het honger kan 
onderdrukken, kan helpen bij het stabiliseren van de bloedsuikerspiegel en kan helpen bij het afvallen. 

 
Chromium aminozuur 4 mg 
Zet lichaamsvet om in energie. 
Helpt de zin in zoetigheid willen inperken 
is een mineraal dat noodzakelijk is voor een goede vetverbranding. 

 
Witte bonen extract 50 mg 
Voorkomt dat het enzym alfa-amylase complexe koolhydraten afbreekt tot simpele suikers. 
Verlaagd de activiteit van verteringenzymen , waardoor er minder suiker overblijft om te worden omgezet in lichaamsvet. 
Zou zodoende buikvet kunnen tegengaan en zwaarlijvigheid kunnen voorkomen. Houd de bloedsuikerspiegel in balans. 
Verminderd symptomen van artritis. 
 

garcinia extract 50 mg 
Dit ingrediënt in Garcinia Cambogia is HCA, oftewel Hydoxycitric acid, is verantwoordelijk voor het ondersteunen van het 
verzadigingsgevoel.  
Daarnaast heeft Garcinia Cambogia andere voordelen, namelijk: 
- Ondersteund de (vet)stofwisseling 
- Vermindert vetopname en zorgt voor een vol gevoel 
 

Cactus extract 50 mg 
Drang naar zoetigheid vermindert, het remt de eetlust, vet absorberende werking, vocht afdrijvende werking, energie en 
Vetverbranding en een darm reinigende werking. 

Groene Thee extract 50 mg 
Antioxidant, bevordert de vetverbranding, ondersteunt de bloedsuikerspiegel, goed voor de cholesterolspiegel, bevat cafeïne en 
voor meer energie. 
 

Capsicum extract 50 mg 
Capsicum wordt al tientallen jaren gebruikt als katalysator voor andere kruiden. Omdat Capsicum stimulerende middelen 
circuleren en de bloedstroom verbeteren, wordt het beschouwd als voedsel voor de bloedsomloop, een algemene smaakmaker 
voor het dieet. 
 
 
 

 
FDA 72-1-14257-5-0086 


