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OLIMP Therm Line Man 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 Man to suplement diety zawierający połączenie wielu składników. Garcinia cambogia, zawiera kwas hydroksycytrynowy
(HCA), który hamuje syntezę tłuszczów i ich odkładanie w organizmie. Pieprz kajeński, będący źródłem kapsaicyny oraz gorzka
pomarańcza sprzyjają spalaniu tłuszczów. Gymnema sylvestre przyczynia się do zmniejszenia łaknienia i apetytu na słodycze. Ekstrakt
żeń-szenia wspiera libido oraz pomaga wywołać i wzmocnić erekcję. Selen uczestniczy w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym.

Zastosowanie: 
suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie:
2 razy dziennie po 2 tabletki, w trakcie śniadania i obiadu, popijając dużą ilością wody.

Składniki: 
ekstrakt ze skórki owoców Garcinia cambogia, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt gorzkiej pomarańczy
(Citrus aurantium L.), kofeina bezwodna, ekstrakt z liści gurmaru (Gymnema sylvestre), ekstrakt żeń-szenia koreańskiego (Korean Panax
Ginseng), ekstrakt pieprzu kajeńskiego (Capsicum annum L.), substancje glazurujące - alkohol poliwinylowy (PVA), glikol polietylenowy,
talk, substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, diglicynian cynku, SINETROL - opatentowany ekstrakt
owoców cytrusowych i guarany (Citrus sinensis L. Osbeck, Citrus grandis, Citrus aurantium var. dulcis, Paullinia cupana), kwas
nikotynowy – niacyna, ekstrakt pieprzu czarnego ((Piper nigrum L.), selenian (IV) sodu, substancje przeciwzbrylające - dwutlenek krzemu,
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik - dwutlenek tytanu.
4 tabletki zawierają: ekstrakt Garcinia cambogia 1250mg, w tym: kwas hydroksycytrynowy HCA (60%) 750mg, ekstrakt gorzkiej
pomarańczy 316mg w tym synefryna 20mg, kofeina (z kofeiny bezwodnej i Sinetrol) 281,6mg, ekstrakt z liści gurmaru 200mg, w tym:
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kwasy gymnemowe (25%) 50mg, ekstrakt żeń-szenia koreańskiego 200mg, w tym ginsenozydy (7%) 14mg, ekstrakt pieprzu kajeńskiego
160mg, w tym: kapsaicyna (8%) 12,8mg, sinetrol 40mg, niacyna 40mg (250%)*, ekstrakt pieprzu czarnego (95% piperyny) 30mg, cynk
10mg (100%)*, selen 110mcg (200%)*.
*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia

Przeciwwskazania: 
nie należy stosować w przypadku dzieci, kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią, u osób z chorobami serca, nadciśnieniem lub w
przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.
Zawiera kofeinę.

Producent:
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109c,
39-200 Dębica
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

