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Olimp L-karnityna forte plus x 80 tabl do ssania o smaku
wiśniowym
 

Cena: 97,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 80 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
winian L-karnityny, sorbitole, glukoza, maltodekstryna, chlorowodorek L-ornityny, chlorowodorek L-argininy, aromaty, substancja
przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych; substancje słodzące – sukraloza, acesulfam K, cyklaminiany, sacharyny,
neohesperydyna DC, neotam; pikolinian chromu.

Zawartość w 1 tabletce

Winian L-karnityny - 733.5 mg*, w tym:
L-karnityna - 500 mg*
L-ornityna - 50 mg*
L-arginina - 30 mg*

Chrom - 50 µg (125% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Zawartość: 80 tabletek

Charakterystyka
Suplement diety zawierający L-karnitynę,wzbogacony L-argininą, L-ornityną oraz chromem w postaci tabletek do ssania o smaku
wiśniowym. Zawiera cukry i substancje słodzące.

Preparat przeznaczony: dla osób dorosłych, aktywnych fizycznie i dbających o kondycje, dążących do redukcji tkanki
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tłuszczowej, odchudzających się.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Uzupełnienie diety: 1 kapsułka 1-2 razy dziennie pomiędzy posiłkami.
Podczas odchudzania: 1 kapsułka 2-3 razy dziennie około 30 minut przed posiłkiem.
Wspomaganie wysiłku: 2-3 kapsułki około 30 minut przed wysiłkiem.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

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

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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