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OLIMP Therm Line forte 60 kapsułek
 

cena: 45,11 pln

Opis słownikowy

Działanie odchudzające, wspomagające

Opakowanie 60 sztuk

Postać kapsułki

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania odchudzanie, przemiana materii

Opis produktu
 

Opis:
Skład Olimp Therm Line® Forte New Formula – kompozycja ekstraktów roślinnych i nie tylko!
Skład Olimp Therm Line® Forte New Formula tworzą precyzyjnie dobrane porcje naturalnych, wysokiej jakości ekstraktów roślinnych:

zielonej herbat i kawy
imbiru
pieprzu kajeńskiego i czarnego
guarany
pokrzywy indyjskiej
Garcinia cambogia
Wyżej wymienione składniki uzupełnione zostały niezwykle cennym w trakcie odchudzania pierwiastkiem chromu, stymulującą układ
nerwowy kofeiną3 oraz aminokwasami: L-tyrozyną i L-karnityną w formie świetnie przyswajalnego winianu.

Jak działa spalacz tłuszczu4 Olimp Therm Line® Forte New Formula?
Zastanawiasz się jak działa spalacz tłuszczu Olimp Therm Line® Forte New Formula? Kompozycja składników ukierunkowana została
nie tylko na wsparcie w procesie walki z tkanką tłuszczową5, ale również na nasilenie procesów związanych ze zwiększeniem
wytrzymałości w trakcie ćwiczeń6. Preparat marki Olimp Labs stanowi zatem doskonałe uzupełnienie diety, dla osób, które poprzez
zbilansowaną dietę i regularną aktywność fizyczną dążą do kontroli masy ciała.

Spalacz tłuszczu Olimp Therm Line® Forte New Formula pomaga:

w nasileniu procesu termogenezy (wytwarzanie ciepła), co korzystnie wpływa na spalanie tkanki tłuszczowej (ekstrakt zielonej herbaty,
ekstrakt pieprzu kajeńskiego)
w intensyfikacji aktywności fizycznej (ekstrakt zielonej herbaty)
sprawniejszym metabolizmie tłuszczów (ekstrakt guarany, ekstrakt pokrzywy indyjskiej)
w kontrolowaniu masy ciała (ekstrakt guarany, ekstrakt pieprzu czarnego, ekstrakt pokrzywy indyjskiej)
we wzroście tempa przemiany materii (ekstrakt guarany, ekstrakt pieprzu kajeńskiego)
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w hamowaniu syntezy tłuszczów i ich odkładnia się w organizmie (ekstrakt Garcinia cambogia)
w zwiększeniu wytrzymałości7, poprawie czujności8 (kofeina)
w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych (chrom)
w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi (chrom)

Składniki: 
L-tyrozyna, ekstrakt z lisci zielonej herbaty (Camellia sinensis (L.) Kuntze), ekstrakt ze skórki owoców Garcinia cambogia (Garcinia
cambogia (Gaertn.) Desr.), substancja wypełniajaca – celuloza, kofeina bezwodna, ekstrakt z nasion guarany (Paulinia cupana Kunth),
ekstrakt z korzenia pokrzywy indyjskiej (Coleus forskohlii (Willd.) Briq.), ekstrakt z nasion zielonej kawy (Coffea arabica L.), ekstrakt z
kłacza imbiru (Zingiber officinale Roscoe), substancja przeciwzbrylajaca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych; L-winian L-karnityny,
ekstrakt z owoców pieprzu kajenskiego (Capsicum annuum L.), ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (Piper nigrum L.), substancja
przeciwzbrylajaca – dwutlenek krzemu; chlorek chromu (III) – chrom, kapsułka (zelatyna, barwnik: E 171).

Zastosowanie:
Przeznaczenie: jako suplement diety dla zdrowych osób dorosłych, dążących do redukcji masy ciała, odchudzających się.

Dawkowanie:
Olimp Therm Line® Forte New Formuła to suplement diety marki Olimp Labs przeznaczony dla zdrowych osób dorosłych, dążących do
redukcji masy ciała, odchudzających się.

Zalecana dzienna porcja: osoby dorosłe 2 razy dziennie po 2 kapsułki, popijajac duza iloscia wody (min. 250 ml) najlepiej na godzine
przed treningiem. Stosowac wraz z posiłkiem lub inaczej po konsultacji z lekarzem lub dietetykiem. Nie nalezy przekraczac porcji
zalecanej do spozycia w ciagu dnia. Suplement diety nie moze byc stosowany jako substytut zróznicowanej diety. Zalecany jest
zrównowazony sposób zywienia i zdrowy tryb zycia.

Uwaga: Olimp Therm Line® forte zawiera kofeine; nie zaleca sie stosowania u dzieci i kobiet w ciazy (zawartosc kofeiny: 216 mg/ 4
kapsułki). Nie zaleca sie stosowania u kobiet karmiacych piersia, planujacych ciaze, u osób chorych: w szczególnosci na choroby układu
krazenia (choroby serca, nadcisnienie, arytmia serca), choroby watroby lub tarczycy, chorobe refluksowa przełyku oraz wrzody zoładka, a
takze niskie cisnienie i zaburzenia krzepliwosci krwi, stosujacych leki (w szczególnosci przeciwcukrzycowe, przeciwzakrzepowe,
nasercowe, przeciw nadcisnieniu) lub w przypadku nadwrazliwosci na którykolwiek ze składników produktu. Nie przekraczac spozycia
400 mg kofeiny dziennie ze wszystkich zródeł ani 200 mg jednorazowo (nie spozywac jednoczesnie 4 kapsułek). Nie stosowac pózniej
niz 3-4 godziny przed snem. Nie przyjmowac łacznie z innymi produktami termogenicznymi i/ lub bedacymi zródłem kofeiny lub innych
składników o podobnym działaniu. W przypadku złego samopoczucia po spozyciu produktu (m.in. objawy ze strony układu krazenia,
watroby, zaczerwienienie ciała) przerwac stosowanie. Przed rozpoczeciem procesu odchudzania zaleca sie konsultacje z lekarzem lub
dietetykiem.
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