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Olimp therm line ultra fast x 20 tabl musujących
 

Cena: 23,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
regulatory kwasowości – kwas cytrynowy, węglany sodu; substancja wypełniająca – sorbitole; ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy
(Citrus aurantium L.), aromat, ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis L.), kofeina bezwodna, stabilizator – glikol polietylenowy;
substancje słodzące – acesulfam K, sukraloza; ekstrakt z nasion guarany (Paullinia cupana L.), aromaty, ekstrakt z kłącza imbiru
(Zingiber officinale L.), substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu; kwas nikotynowy – niacyna, chlorek chromu (III) – chrom.

1 tabletka zawiera:

Ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium L.) - 300 mg*
w tym synefryna - 20 mg*

Ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis L.) - 100 mg*
Ekstrakt z nasion guarany (Paullinia cupana L.) - 40 mg*

w tym kofeina (50%) - 20 mg*
Ekstrakt z kłącza imbiru (Zingiber officinale L.) - 25 mg*
Kofeina (z kofeiny bezwodnej) - 80 mg*
Niacyna (mg NE) - 8 mg (50% RWS)
Chrom - 100 µg (250% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość: 20 tabletek musujących

Charakterystyka
Preparat przeznaczony jako suplement diety dla osób dorosłych, dążących do redukcji wagi ciała.
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Przeciwwskazania
Therm Line® Ultra Fast zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży (zawartość kofeiny: 100 mg/ 1 tabletkę).
Dodatkowo nie zaleca się stosowania u kobiet karmiących piersią, u osób z chorobami serca, nadciśnieniem lub w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie przekraczać spożycia 400 mg kofeiny dziennie ze wszystkich źródeł. Nie
stosować bezpośrednio przed snem lub w ciągu kilku godzin poprzedzających sen. Diabetycy stosujący leki przeciwcukrzycowe lub
insulinę stosowanie preparatu powinni skonsultować z lekarzem.

Stosowanie
1 tabletka dziennie ok. 30 min przed śniadaniem lub obiadem lub przed treningiem. 1 tabletkę należy rozpuścić w 200 ml wody.

Przechowywanie
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić od wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Nagawczyna 109c
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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