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Olimp Thermo Speed Extreme Mega kaps. 120k
 

Cena: 62,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 120 kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Opis produktu
 

O produkcie
Czym jest ThermoSpeed Extreme?
Każdy producent suplementów diety wie, że w swojej ofercie musi posiadać skuteczny preparat termogeniczny. Choć spalacze tkanki
tłuszczowej wciąż są postrzegane jako produkty kontrowersyjne, czasami określane wręcz mianem niepotrzebnych, to trzeba
zapamiętać jeden istotny fakt – stanowią jedynie dodatek do zbilansowanej diety i planu treningowego. Warto też zaznaczyć, że
skuteczny reduktor tłuszczu będzie charakteryzował się nie tyle silnym, ile bezpiecznym działaniem.

Skład zgodny z etykietą, wysoka czystość i brak „substancji z pogranicza”, a także wysoka jakość wykorzystanych składników w
odpowiednich dawkach – to właśnie one decydują czy dany produkt można postrzegać jako skuteczne wsparcie podczas kształtowania
sylwetki. Preparat marki Olimp Sport Nutrition to z pewnością jeden z tych suplementów, które wpisują się do grona bezpiecznych i
zarazem efektywnych spalaczy tkanki tłuszczowej.

Skład ThermoSpeed Extreme
Jednym z podstawowych efektów, których możemy spodziewać się po spożyciu 2 kapsułek preparatu Thermo Speed Extreme jest silny
wzrost termogenezy. Zawarty w preparacie EGCG umożliwia podwyższenie temperatury naszego ciała, co stwarza idealne warunki do
zredukowania nadmiaru tkanki tłuszczowej. Większa ciepłota na treningu w połączeniu z ekstraktem z gorzkiem pomarańczy
zawierającymsynefrynę, pozwoli, aby wykonywane ćwiczenia modelowały naszą sylwetkę jeszcze mocniej, a my moglibyśmy cieszyć się
szybszymi efektami. Dodatkowym wsparciem dla wspomnianych ekstraktów są związki zaliczane do grona stymulantów, które w
przypadku spalacza od Olimp Sport Nutrition występują w formie bezwodnej kofeiny oraz wyciągu z guarany.

Jak działa Thermo Speed Extreme?
Oprócz opisanych właściwości większości spalaczy tkanki tłuszczowej, produkt firmy Olimp ma również wpływ na funkcjonowanie
układu pokarmowego. Wprowadzenie ekstraktu z pieprzu czarnego prowadzi do stymulacji procesów trawiennych i sprawniejszego
poboru składników odżywczych z pożywienia oraz dodatkowo wspomaga proces utraty wagi.

Opinie o Thermo Speed Extreme - jakie efekty?
Suplement diety Thermo Speed Extreme to preparat w formie kapsułek, który jest polecany jako wsparcie w procesie odchudzania i walki
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 z tkanką tłuszczową. Efekty, jakich możemy oczekiwać po składnikach tego produktu to m.in.:

Wzrost potliwości ciała
Nasilenie reakcji spalania tkanki tłuszczowej
Zwiększenie ilości energii i skupienia do ćwiczeń
Stymulacja procesów trawiennych i poprawa wchłaniania wartości odżywczych z pożywienia
Cena ThermoSpeed Extreme
Spalacz marki Olimp należy stosować w ilości 2 kapsułek dziennie, przy czym dawka ta powinna być podzielona na dwie pomniejsze
porcje. Pierwsza powinna być spożyta po śniadaniu, druga przed treningiem lub po obiedzie. Opakowanie zawiera 120 kapsułek, co
przekłada się na 60 sugerowanych porcji.

Ekstremalne odchudzanie dla każdego!
Szybciej – mocniej! ThermoSpeed Extreme!

Składniki: 41% L-tyrozyna, 20,5% ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis (L.) Kuntze), 13,7% ekstrakt z owoców gorzkiej
pomarańczy (Citrus aurantium L., 6% synefryny), 6,6% kofeina bezwodna, 3,3% ekstrakt z nasion guarany (Paullinia cupana Kunth.), 0,2%
ekstrakt z owoców pieprzu czarnego Bioperine® (Piper nigrum L.), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna; substancja
przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych; kapsułka (składniki otoczki – żelatyna, barwnik: E 171).

Informacja żywieniowa 1 kapsułka 2 kapsułki
Thermo factors. 1040 mg 2079 mg
Ekstrakt zielonej herbaty
250 mg 500 mg
  w tym EGCG (55%) 137,5 mg 275 mg
Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium L.) 167 mg 334 mg
  w tym synefryna 10 mg 20 mg
Ekstrakt guarany (Paullinia cupana Kunth.) 40 mg 80 mg
  w tym kofeina (50%)
20 mg 40 mg
Kofeina bezwodna 80 mg 160 mg
Ekstrakt pieprzu czarnego (Piper nigrum L.) 2,5 mg 5 mg
  w tym piperyna (95%)
2,4 mg 4,8 mg
Tyrozyna 500 mg 1000 mg

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

Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka 2 razy dziennie, popijając dużą ilością wody –po śniadaniu i obiedzie. 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: THERMO SPEED® EXTREME zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży (zawartość kofeiny: 200 mg/ 2
kapsułki). Dodatkowo nie zaleca się stosowania u kobiet karmiących piersią, osób z chorobami serca, nadciśnieniem, skłonnością do
depresji lub w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie spożywać jednocześnie innych produktów
zawierających kofeinę (np.: inne suplementy diety, kawa). Nie stosować bezpośrednio przed snem lub w ciągu kilku godzin
poprzedzających sen. Nie należy przekraczać spożycia 400 mg kofeiny dziennie ze wszystkich źródeł i 200 mg kofeiny jednorazowo.
Przed rozpoczęciem kuracji odchudzającej zaleca się konsultację z lekarzem lub dietetykiem.

THERMO SPEED® EXTREME Suplement diety w kapsułkach dla osób aktywnych fizycznie.
Kompozycja składników, takich jak ekstrakt guarany, tyrozyna, kofeina oraz ekstrakt zielonej herbaty, który wspomaga termogenezę, a
także ekstrakt gorzkiej pomarańczy, który stymuluje rozpad i spalanie tłuszczy.
Przeznaczenie: Preparat polecany osobom dorosłym, głównie sportowcom, dążącym do redukcji tłuszczu zapasowego.

THERMO SPEED® EXTREME Mega Caps®/Mega Capsules® - zakres badań wykonywanych na produkcie:

oznaczenie EGCG, kofeiny, l-tyrozyny
badania metali ciężkich (ołów, rtęć, kadm)
organoleptyka
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 termoluminescencja
czystość mikrobiologiczna

UWAGI:

Suplement diety / Środek spożywczy zastępujący całodzienną dietę, do kontroli masy ciała. Nie może być stosowany jako zamiennik
bądź substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanego dziennego spożycia. Najlepiej spożyć przed końcem: data na
spodzie lub boku opakowania (min. 3 miesiące przydatności do spożycia). Produktu nie należy podawać matkom karmiącym oraz
kobietom w ciąży. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze
pokojowej do 25°C. Chronić przed światłem.
Producent podany w zakładce producenci , nazwie produktu oraz w logotypie przy produkcie.

PRODUCENT:
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

UL. Nagawczyna 109c
39-200 Dębica
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