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Olimp Therm Line Man tabl.powl. 60 tabl.
 

Cena: 43,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Producent OLIMP LABORATORIES

Opis produktu
 

O produkcie
Składniki wpływające na: Spalanie tłuszczu - Zmniejszenie apetytu – Libido - Testosteron

Therm Line® Man to suplement diety zawierający unikatowe połączenie składników przyczyniających się do utrzymania prawidłowej
wagi ciała oraz wspierających męskie libido.

Garcinia cambogia, zawiera kwas hydroksycytrynowy (HCA), który hamuje syntezę tłuszczów i ich odkładanie w organizmie.
Pieprz kajeński, będący źródłem kapsaicyny, oraz gorzka pomarańcza sprzyjają spalaniu tłuszczów.
Gymnema sylvestre przyczynia się do zmniejszenia łaknienia i apetytu na słodycze.
Ekstrakt żeń-szenia wspiera męskie libido, sprzyjając witalności i kondycji seksualnej oraz pomagając wywołać i wzmocnić erekcję.
Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu, selen uczestniczy w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Informacja żywieniowa 4 tabletki
Ekstrakt Garcinia cambogia
  w tym: kwas hydroksycytrynowy HCA (60%)
1250 mg
750 mg
Ekstrakt gorzkiej pomarańczy 316 mg
Kofeina (z kofeiny bezwodnej i Sinetrol®) 281,6 mg
Ekstrakt z liści gurmaru
  w tym: kwasy gymnemowe (25%) 200 mg
50 mg
Ekstrakt żeń-szenia koreańskiego 200 mg
Ekstrakt pieprzu kajeńskiego
  w tym: kapsaicyna (8%) 160 mg
12,8 mg
Sinetrol® 40 mg
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 Niacyna (mg NE) 40 mg (250% *)
Ekstrakt pieprzu czarnego (95% piperyny) 30 mg
Cynk 10 mg (100%*)
Selen 110 µg (200%*)

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

SINETROL® is a patented fruit extract manufactured by FYTEXIA Ltd.

Składniki: ekstrakt ze skórki owoców Garcinia cambogia, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z owoców
gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium L.), kofeina bezwodna, ekstrakt z liści gurmaru (Gymnema sylvestre), ekstrakt żeń-szenia
koreańskiego (Korean Panax Ginseng), ekstrakt z owoców pieprzu kajeńskiego (Capsicum annum L.), substancje glazurujące - alkohol
poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk; substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; diglicynian cynku,
SINETROL® - opatentowany ekstrakt owoców cytrusowych i guarany (Citrus sinensis L. Osbeck, Citrus grandis, Citrus aurantium var.
dulcis, Paullinia cupana), kwas nikotynowy – niacyna, ekstrakt pieprzu czarnego ((Piper nigrum L.), selenian (IV) sodu, substancje
przeciwzbrylające - dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik - dwutlenek tytanu.

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

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

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: Zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży (zawartość kofeiny: 281,6 mg/ 4 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.

PRODUCENT:
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica
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