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OLIMP Therm Line HydroFast 60 tabletek
 

cena: 41,64 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała układ pokarmowy

Działanie wspomagające

Opakowanie 60 sztuk

Postać tabletka

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

cynk, garcinia cambogia, gorzka
pomarańcza, gurmar, HCA, kapsaicyna,
niacyna, pieprz cayenne, pieprz czarny, selen,
tamaryndowiec, żeń-szeń

Wskazania odchudzanie

Opis produktu
 

Opis
Therm Line Hydrofast - suplement diety zawierający kompozycję składników roślinnych. Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki
substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna; ekstrakt pokrzywy (Urtica dioica L.), kofeina bezwodna, ekstrakt z korzenia
mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale), ekstrakt z morszczynu pęcherzykowatego (Fucus vesiculosus L.), ekstrakt z korzenia cykorii
(Cichorium intybus L.), ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera L., 95% proantocyjanidyn), substancje glazurujące - alkohol poliwinylowy
(PVA), glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu; ekstrakt z owoców pieprzu
kajeńskiego (Capsicum annum L.); substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; SINETROL® -
opatentowany ekstrakt owoców cytrusowych i guarany (Citrus sinensis L. Osbeck, Citrus grandis, Citrus aurantium var. dulcis, Paullinia
cupana), substancje przeciwzbrylające - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; ekstrakt pieprzu czarnego
Bioperine ® (Piper nigrum L.), barwnik - dwutlenek tytanu.

Masa netto
60 g

Właściwości składników
Pieprz kajeński wspiera spalanie tłuszczu.
Mniszek lekarski wspomaga usuwanie wody z organizmu.
Wyciąg z pestek winogron wspomaga w redukcji cellulitu oraz wspiera odchudzanie, dodatkowo wspomaga kontrolę masy ciała i
wspomaga modelować sylwetkę.
Morszczyn wspiera trawienie i pracę jelit, wspomaga zmniejszyć masę ciała.
Cykoria wspiera utratę masy ciała.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://apteka.fit


 
Forvital Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

 

Ekstrakt pieprzu czarnego wspomaga utrzymać właściwe funkcjonowanie przewodu pokarmowego.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie, popijając dużą ilością wody około 30 minut przed śniadaniem i obiadem lub treningiem.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży (zawartość kofeiny: 202 mg/ 2 tabletki).
Nie stosować u kobiet karmiących piersią, u osób z chorobami serca, nadciśnieniem lub w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników preparatu.
Osoby chore, w tym w szczególności cierpiące na schorzenia nerek lub tarczycy lub stosujące leki, w szczególności leki moczopędne lub
leki z zawartością jodu, przed zastosowaniem produktu powinny skonsultować się z lekarzem.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES
Nagawczyna 109 c
Dębica
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