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Olimp Therm Line Fast 60tabl.
 

Cena: 39,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Olimp, Therm Line Fast, 60 tabletek

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

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne produktu.

Zalecane spożycie:

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

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.

  2 tabletki zawierają: ekstrakt pokrzywy 500mg, ekstrakt zielonej herbaty 300mg (w tym: EGCG 55% 165mg), kofeina (z kofeiny
bezwodnej, zielonej kawy oraz Sinetrol) 242,6mg, ekstrakt pieprzu kajeńskiego 80mg (w tym: kapsaicyna 8% 6,4mg), Sinetrol 40mg,
ekstrakt zielonej kawy 20mg (w tym: kwas chlorogenowy 50% 10mg).
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Przeciwwskazania:

  Produkt zawiera kofeinę.
  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.
  Nie przekraczać spożycia 400mg kofeiny dziennie ze wszystkich źródeł.

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.

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