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Olimp Therm Line fast x 60 tabl powlekanych
 

Cena: 42,09 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

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, glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu; ekstrakt zielonej
kawy, substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancje przeciwzbrylające - dwutlenek krzemu,
sole magnezowe kwasów tłuszczowych; barwnik - dwutlenek tytanu.

2 tabletki zawierają

Ekstrakt pokrzywy 500 mg
Ekstrakt zielonej herbaty 300 mg

w tym: EGCG (55%) 165 mg
Kofeina (z kofeiny bezwodnej, zielonej kawy oraz Sinetrol®) 242,6 mg
Ekstrakt pieprzu kajeńskiego 80 mg

w tym: kapsaicyna (8%) 6,4 mg
Sinetrol® 40 mg
Ekstrakt zielonej kawy 20 mg

w tym: kwas chlorogenowy (50%) 10 mg

*%RWS - procent realizacji zalecanego dziennego spożycia.

Charakterystyka

Therm Line® Fast to suplement diety w postaci tabletek powlekanych, zawierający odpowiednio dobraną kompozycję
składników dla kobiet dążących do szybkiej redukcji wagi ciała. Składniki preparatu wspomagają spalanie tłuszczu,
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przyspieszenie metabolizmu oraz usuwają nadmiar wody z organizmu.
Zielona herbata oraz pieprz kajeński, zawierający kapsaicynę, wspomagają spalanie tłuszczu, ułatwiając jednocześnie walkę z
cellulitem.
Zielona herbata wzmaga także metabolizm, przyspieszając przemiany składników preparatu w organizmie.
Pokrzywa sprzyja usuwaniu wody z organizmu wraz z zawartymi w niej produktami przemiany materii.
W skład produktu wchodzi także wysokiej jakości ekstrakt zielonej kawy - standaryzowany na zawartość kwasu chlorogenowego
oraz SINETROL® - opatentowany ekstrakt owoców cytrusowych i guarany.

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

Przeciwwskazania
Zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży (zawartość kofeiny: 242,6 mg/ 2 tabletki). Preparatu 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.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.

Masa netto
opakowanie zawiera 60 tabletek powlekanych

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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