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OLIMP THERM LINE 40+ 60 tabletek
 

Cena: 27,90 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

OLIMP THERM LINE 40+ 60 tabletek

Dla kobiet bezpiecznie i zdrowo odchudzających się.

 

Wskazania

Preparat przeznaczony: jako suplement diety dla osób dorosłych, dążących do redukcji wagi ciała, odchudzających się.  

 

Działanie

Therm Line® 40+ to suplement diety w formie tabletek powlekanych zawierający kompozycję składników roślinnych – ekstrakt z pieprzu
kajeńskiego zawierający kapsaicynę, wspomagającą termogenezę, utlenianie tłuszczu i redukcję kalorii, ekstrakt zielonej herbaty bogaty
w EGCG, który wzmaga metabolizm, przyczynia się do utrzymania i kontroli wagi ciała oraz redukcji tkanki tłuszczowej, imbir -
pozwalający utrzymać zdrowy układ sercowo-naczyniowy, i chrom, który bierze udział w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we
krwi.  

W skład preparatu wchodzą także ekstrakt z guarany i Sinetrol® zawierające kofeinę oraz ekstrakt z zielonej kawy.  
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Sposób użycia

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

Preparat zaleca się stosować przez 2-3 miesiące i w razie potrzeby ponownie po 1-2 miesiącach przerwy.  

 

Skład

 

  

Informacja żywieniowa  

  

2 tabletki

  

Ekstrakt zielonej herbaty (55% EGCG)w tym: EGCG

  

210 mg 115 mg

  

Ekstrakt imbiru (5% gingeroli)w tym: gingerole

  

200 mg10 mg

  

Ekstrakt pieprzu kajeńskiego (8% kapsaicyny)w tym: kapsaicyna

  

140 mg11,2 mg

  

Ekstrakt guarany (22% kofeiny)

  

30 mg

  

SINETROL®

  

20 mg

  

Ekstrakt zielonej kawy (50% ACG)

  

10 mg

  

Ekstrakt cynamonu

  

10 mg

  

Chrom

  

40 μg (100%*)

  

Kofeina (z Sinetrol® i ekstraktu guarany)

  

7,2 mg

*%ZDS - procent realizacji zalecanego dziennego spożycia.  

Składniki: celuloza mikrokrystaliczna – substancja wypełniająca, ekstrakt zielonej herbaty, ekstrakt imbiru, ekstrakt pieprzu kajeńskiego,
alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu - substancje
glazurujące; ekstrakt guarany; sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana - substancja wypełniająca; SINETROL® opatentowany
ekstrakt owoców cytrusowych (Citrus sinensis L. Osbeck, Citrus grandis, Citrus aurantium var. dulcis), dwutlenek krzemu, stearynian
magnezu – substancje przeciwzbrylające; ekstrakt zielonej kawy, ekstrakt cynamonu, pikolinian chromu, dwutlenek tytanu- barwnik.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

