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THERM LINE FAST x 60kaps. OLIMP
 

Cena: 36,25 zł

Opis słownikowy

MARKA OLIMP

OPAKOWANIE 60 tabl.

POSTAĆ TABLETKI POWLEKANE

PRODUCENT OLIMP LABORATORIES

PRZECHOWYWA
NIE

TEMPERATURA POKOJOWA

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

Opis produktu
 

Opis produktu
Suplement diety w postaci tabletek powlekanych, zawierający kompozycję składników roślinnych m.in zieloną herbatę oraz pieprz
kajeński, które przyczyniają się do zmniejszenia masy ciała.

Działanie
Zielona herbata wspomaga metabolizm, przyspieszając przemiany składników preparatu w organizmie.
W skład produktu wchodzi także ekstrakt zielonej kawy - standaryzowany na zawartość kwasu chlorogenowego oraz SINETROL -
opatentowany ekstrakt owoców cytrusowych i guarany.

Sposób użycia
Zalecana dzienna porcja: 1 tabletka 2 razy dziennie popijając dużą ilością wody ok. 30 minut przed śniadaniem i obiadem lub treningiem.

Przeciwwskazania
Nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży.
Nie należy stosować w przypadku kobiet karmiących piersią, u osób z chorobami serca, nadciśnieniem lub w przypadku nadwrażliwości
na którykolwiek ze składników preparatu.
Osoby cierpiące na schorzenia nerek lub stosujące leki moczopędne przed zastosowaniem produktu powinny skonsultować się z
lekarzem.
Nie stosować bezpośrednio przed snem lub w ciągu kilku godzin poprzedzających sen.

Składniki
Ekstrakt pokrzywy (Urtica dioica L.), ekstrakt zielonej herbaty (Camellia sinensis L.), kofeina bezwodna, substancja wypełniająca -
celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt pieprzu kajeńskiego (Capsicum annuum L.); Sinetrol - opatentowany ekstrakt owoców cytrusowych i
guarany (Citrus sinensis L. Osbeck, Citrus grandis, Citrus aurantium var. dulcis, Paullinia cupana), substancje glazurujące - alkohol
poliwinylowy (PVA), glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu; ekstrakt zielonej kawy
(Coffea arabica L.), substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancje przeciwzbrylające -
dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; barwnik - dwutlenek tytanu.
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