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Garcinia cambogia, czyli tamaryndowiec malabarski, to roÊlina 

rosnàca w Indiach. Zawiera ona substancj´ zwanà kwasem hy

droksycytrynowym (HCA), który jest chemicznie identyczny z kwa

sem cytrynowym zawartym w pomaraƒczach i innych owocach 

cytrusowych. Mià˝sz owocu tamaryndowca, który zawiera oko∏o 

30% HCA, ju˝ od wieków u˝ywany jest przez ludnoÊç po∏udniowej 

Azji jako przyprawa, dzi´ki której posi∏ek jest bardziej sycàcy.

Kwas hydroksycytrynowy by∏ dok∏adnie badany przez ponad �0 

lat. Badania do dziÊ wykazujà, ˝e przynosi on znaczne i wszech

stronne korzyÊci dla zdrowia, w tym w zakresie kontroli wagi i po

ziomu t∏uszczów we krwi (takich jak cholesterol), szybkoÊci prze

miany materii, zredukowania tendencji organizmu do magazyno

wania t∏uszczu, zmniejszania apetytu i wspomagania zdolnoÊci or

ganizmu do spalania kalorii. Kwas ten jest nie tylko efektywny, ale 

jak wykazano, tak˝e wyjàtkowo bezpieczny, co jest bardzo wa˝nym 

czynnikiem odró˝niajàcym go od innych produktów odchudzajàcych 

dost´pnych na rynku. HCA nie dzia∏a przez mózg, centralny uk∏ad 

nerwowy ani nadnercza. Dzia∏a lokalnie na poziomie przemiany 

w´glowodanów i przez wàtrob´. W ten sposób wp∏ywa na apetyt  

i tendencj´ organizmu do przyjmowania nadmiernej iloÊci kalorii, 

aby przekszta∏ciç je w t∏uszcz.

Oto niektóre szczególne zalety HCA wed∏ug badaƒ:

•  Obni˝a poziom, na którym organizm przemienia w´glowodany  

w t∏uszcz. 

•  Obni˝a poziom, na którym organizm przetwarza nadmierne kalo

rie w t∏uszcz.

•  Obni˝a produkcj´ lipoprotein o niskiej g´stoÊci, czyli LDL  

(z∏y cholesterol) i szkodliwych kwasów t∏uszczowych, dzi´ki 

zmniejszeniu tendencji do produkcji kwasów t∏uszczowych.

•  Usprawnia i reguluje poziom energii, zwi´kszajàc zdolnoÊç ma

gazynowania glikogenu (zdrowych zapasów energii) w wàtrobie  

i innych tkankach, co w efekcie wywo∏uje wi´kszà i bardziej 

stabilnà energi´.

•  T∏umi apetyt i sprawia, ˝e posi∏ki sà bardziej sycàce.

•  Zmniejsza apetyt, nie wp∏ywajàc na centralny uk∏ad nerwowy.

•  Zwi´ksza produkcj´ ciep∏a przez organizm, aktywujàc proces  

termogenezy oraz przyspieszajàc przemian´ materii i spalanie 

kalorii.

Nasz organizm przetwarza kalorie, które zjadamy, w energi´.  

Problemy powstajà, gdy przyjmujemy wi´cej kalorii ni˝ potrzeba, 

aby sprostaç potrzebom energetycznym. Nadmiar ten mo˝e byç 

magazynowany w wàtrobie i mi´Êniach jako glikogen, który jest 

gotowà formà energii. Ale wàtroba mo˝e zmagazynowaç tyle gli

kogenu, aby wystarczy∏o na par´ godzin. Kiedy dosi´ga granicy 

swoich mo˝liwoÊci i nie mo˝e zmagazynowaç ju˝ wi´cej, pozosta∏a 

cz´Êç jest przekszta∏cana w kwasy t∏uszczowe z pomocà enzymów. 

T∏uszcz ten jest nast´pnie magazynowany w organizmie. Naturalny 

kwas hydroksycytrynowy hamuje enzymatycznà produkcj´ t∏usz

czów poprzez wiàzanie do ATP (enzym adenozynotrifosfataza). 

Wtedy wàtroba jest w stanie zsyntetyzowaç wi´cej glikogenu, co 

powoduje zintensyfikowanie sygna∏u sytoÊci do mózgu, przez co 

zmniejsza si´ apetyt i ∏aknienie.

Mówiàc krótko, badania wykaza∏y, ˝e naturalny wyciàg z owoców 

Garcinii dzi´ki du˝ej zawartoÊci HCA reguluje proces magazyno

wania t∏uszczu, zmniejsza apetyt, wczeÊniej wysy∏ajàc do mózgu 

sygna∏ sytoÊci, przyspiesza spalanie kalorii, a wszystko to przy 

BRAKU efektów ubocznych.
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