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Olimp Therm Line Forte 60 kaps.
 

Cena: 35,00 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Olimp, Therm Line Forte, New Formula, 60 kapsułek

Suplement diety Therm Line Forte zawiera opatentowany ekstrakt roślinny Sinetrol, w składzie którego znajdują się owoce cytrusowe,
będące źródłem synefryny oraz nasiona guarany. Dodatkowo formuła została wzbogacona o zaawansowany kompleks Thermo Blend,
będący źródłem m.in. składników roślinnych takich jak ekstrakt zielonej kawy, ekstrakt imbiru, ekstrakt pieprzu kajeńskiego, ekstrakt
pieprzu czarnego, ekstrakt zielonej herbaty oraz ekstrakt guarany. Preparat o wysokiej zawartości chromu, który:

  przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych,
  pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Nasiona guarany:

  wspomagają metabolizm tłuszczów,
  biorą udział w kontroli masy ciała.

Ekstrakt z liści zielonej herbaty:

  bierze udział w prawidłowym metabolizmie tłuszczów,
  pomaga utrzymać odpowiednią masę ciała,
  wspiera utrzymanie właściwego poziomy cholesterolu we krwi,
  posiada właściwości antyoksydacyjne, chroniąc organizm przed działaniem wolnych rodników.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne produktu.

Zalecane spożycie
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  Dorośli: 2 razy dzienne po 2 kapsułki, w trakcie posiłku.
  Należy popić dużą ilością wody (minimum 250ml).
  Przyjmować najpóźniej 3-4 godziny przed snem.

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).

2 kapsułki zawierają:

  Sinetrol (opatentowany ekstrakt owoców cytrusowych i nasion guarany) 225mg, w tym guarana 22,5mg i synefryna ≤2,25mg; Thermo
Blend 481,5mg: ekstrakt zielonej kawy (50% ACG), ekstrakt imbiru (5% gingeroli), ekstrakt pieprzu kajeńskiego (8% kapsaicyny), ekstrakt
pieprzu czarnego (95% piperyny), L-tyrozyna, L-winian L-karnityny, ekstrakt zielonej herbaty (55% EGCG) 140,5mg, ekstrakt guarany (50%
kofeiny) 53mg; chrom 75μg (187,5%)*; kofeina (z ekstraktu Sinetrol, guarany, zielonej kawy i kofeiny bezwodnej) 113mg.

4 kapsułki zawierają:

  Sinetrol (opatentowany ekstrakt owoców cytrusowych i nasion guarany) 450mg, w tym guarana 45mg i synefryna ≤4,5mg; Thermo
Blend 963mg: ekstrakt zielonej kawy (50% ACG), ekstrakt imbiru (5% gingeroli), ekstrakt pieprzu kajeńskiego (8% kapsaicyny), ekstrakt
pieprzu czarnego (95% piperyny), L-tyrozyna, L-winian L-karnityny, ekstrakt zielonej herbaty (55% EGCG) 281mg, ekstrakt guarany (50%
kofeiny) 106mg; chrom 150μg (375%)*; kofeina (z ekstraktu Sinetrol, guarany, zielonej kawy i kofeiny bezwodnej) 226mg.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenia

  Suplement diety zawiera kofeinę: nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży (226 mg kofeiny/ 4 kapsułki).
  Produkt nie jest odpowiedni dla kobiet karmiących piersią, osób chorych, w tym z chorobami układu krążenia (choroby serca,
nadciśnienie, arytmia serca), chorobami wątroby lub tarczycy, ze skłonnością do depresji lub u których w przeszłości wystąpił udar
mózgu, stosujących leki, w szczególności na receptę (w tym inhibitory monoaminooksydazy).
  Nie należy stosować produktu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.
  Nie należy przekraczać dziennego spożycia kofeiny na poziomie 400mg ze wszystkich źródeł oraz jednorazowego spożycia na
poziomie 200mg.
  Produktu nie należy stosować jednocześnie z innymi preparatami termogenicznymi i/ lub zawierającymi w swoim składzie synefrynę,
alkaloid efedryny, będącymi źródłem kofeiny lub innych składników o podobnym działaniu.
  W przypadku złego samopoczucia po spożyciu preparatu, w tym objawów ze strony układu krążenia, wątroby, uczucia niepokoju,
należy niezwłocznie przerwać jego stosowanie.

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.
  Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych
dzieci.

Zawartość netto
60 kapsułek (31,4g)

Dodatkowe informacje
Przed rozpoczęciem procesu odchudzania zaleca się skonsultowanie z lekarzem i/lub dietetykiem.

Producent

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-panaceum.eu
http://www.aptusshop.pl/


 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

Olimp Laboratories Sp. z o.o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-panaceum.eu
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

