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THERM LINE FORTE x 60kaps. OLIMP
 

Cena: 35,55 zł

Opis słownikowy

MARKA OLIMP

OPAKOWANIE 60 kaps.

POSTAĆ KAPSUŁKI DOUSTNE

PRODUCENT OLIMP LABORATORIES

PRZECHOWYWA
NIE

TEMPERATURA POKOJOWA

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

Opis produktu
 

Opis produktu
Therm Line® Forte to suplement diety, którego skład opiera się na zaawansowanym kompleksie Thermo Blend, opatentowanym
składniku pod nazwą Sinetrol® oraz chromie, Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych, w tym aktywnych fizycznie, które chcą
utrzymać prawidłową masę ciała.

Działanie
Therm Line® forte zawiera opatentowany ekstrakt owoców cytrusowych i nasion guarany – Sinetrol oraz zaawansowany kompleks –
Thermo Blend. SinetrolTM został przebadany klinicznie. Występująca w nim m.in. guarana, wpływa na metabolizm tłuszczów. Składniki
zawarte w Thermo Blend, takie jak ekstrakt zielonej herbaty wspierający proces termogenezy oraz chrom przyczyniający się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych sprawiają, że Therm Line® forte jest idealną propozycją dla osób
odchudzających się.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne produktu.

Sposób użycia
Osoby dorosłe 2 razy dziennie po 2 kapsułki, popijając dużą ilością wody (min. 250 ml). Stosować wraz z posiłkiem.
Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.

Składniki
L-tyrozyna, Sinetrol® (opatentowany ekstrakt owoców cytrusowych (Citrus sinensis (L.) Osbeck, Citrus paradisi Macfad./ Citrus grandis
(L.) Osbeck, Citrus × aurantium L.) i nasion guarany (Paullinia cupana Kunth), ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis (L.)
Kuntze), kofeina bezwodna, ekstrakt z nasion guarany (Paullinia cupana Kunth), substancja wypełniająca (celuloza), ekstrakt z nasion
zielonej kawy (Coffea arabica L.), ekstrakt z kłącza imbiru (Zingiber officinale Roscoe), L-winian L-karnityny, substancja przeciwzbrylająca
(sole magnezowe kwasów tłuszczowych), olej ze średniołancuchowymi kwasami tłuszczowymi (olej MCT), ekstrakt z owoców pieprzu
kajeńskiego (Capsicum annuum L.), ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (Piper nigrum L.), chlorek chromu (III), kapsułka (żelatyna,
barwnik: E 171).
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