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OLIMP Therm Line forte new formula 60kaps
 

Cena: 43,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Therm Line forte – suplement diety w kapsułkach zawierający opatentowany ekstrakt owoców cytrusowych i nasion guarany – Sinetrol
oraz zaawansowany kompleks – Thermo Blend. Sinetrol został przebadany klinicznie*. Występująca w nim m.in. guarana, wpływa na
metabolizm tłuszczów. Składniki zawarte w Thermo Blend,takie jak ekstrakt zielonej herbaty wspierający proces termogenezy oraz
chrom przyczyniający się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych sprawiają, że Therm Line forte jest
idealną propozycją dla osób odchudzających się.

Więcej informacji szukaj na www.therm-line.com

SINETROLTM is a patented fruit extract manufactured by FYTEXIA Ltd.

Informacja żywieniowa: W 4 kapsułkach zawarte jest :
SINETROL opatentowany ekstrakt owoców cytrusowych i guarany (450 mg)
w tym:
-guarana 45 mg
-synefryna ≤ 4,5 mg
Thermo blend (963 mg)
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) 281 mg
Ekstrakt guarany (50% kofeiny) 106 mg
Chrom 150 µg (375% RWS )
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 Kofeina (z ekstraktu Sinetrol, guarany, zielonej kawy i kofeiny bezwodnej) 226 mg

(RWS - referencyjna wartość spożycia)

Składniki: Sinetrol – opatentowany ekstrakt owoców cytrusowych i nasion guarany (Citrus sinensis (L.) Osbeck, Citrus paradisi Macfad./
Citrus grandis (L.) Osbeck, Citrus × aurantium L., Paullinia cupana Kunth), L-tyrozyna, ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis
(L.) Kuntze), kofeina bezwodna, ekstrakt z nasion guarany (Paulinia cupana Kunth), ekstrakt z nasion zielonej kawy (Coffea arabica L.),
ekstrakt z kłącza imbiru (Zingiber officinale Roscoe), substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych; L-winian L-
karnityny, olej ze średniołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi (olej MCT), ekstrakt pieprzu kajeńskiego (Capsicum annuum L.), ekstrakt
pieprzu czarnego (Piper nigrum L.), chlorek chromu (III), substancja wypełniająca – celuloza, kapsułka (składnik otoczki – żelatyna,
barwnik: E 171).

Przeznaczenie: jako suplement diety dla zdrowych osób dorosłych, dążących do redukcji masy ciała, odchudzających się.
Zalecana dzienna porcja: osoby dorosłe 2 razy dziennie po 2 kapsułki, popijając dużą ilością wody (min. 250 ml). Stosować wraz z
posiłkiem lub inaczej po konsultacji z lekarzem lub dietetykiem. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy
tryb życia.

Uwaga: Therm Line forte zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży (zawartość kofeiny: 226 mg/ w 4
kapsułkach). Nie zaleca się stosowania u kobiet karmiących piersią, u osób chorych: w szczególności na choroby układu krążenia
(choroby serca, nadciśnienie, arytmia serca), choroby wątroby lub tarczycy, ze skłonnością do depresji lub u których występowały w
przeszłości udary mózgu, stosujących leki (w szczególności na receptę, np. inhibitory monoaminooksydazy) lub w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie przekraczać spożycia 400 mg kofeiny dziennie ze wszystkich źródeł ani
200 mg jednorazowo. Nie stosować później niż 3-4 godziny przed snem. Nie przyjmować łącznie z innymi produktami 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 (m.in. objawy ze strony układu krążenia, wątroby, uczucie niepokoju)
przerwać stosowanie. Przed rozpoczęciem procesu odchudzania zaleca się konsultację z lekarzem lub dietetykiem.

Warunki przechowywania: przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych
opakowaniach. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. 
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