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Olimp Therm Line 40+ tabl.powl. 60 tabl.
 

Cena: 32,29 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent OLIMP LABORATORIES

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OLIMP Therm Line 40+ to suplement diety, który wspomaga proces redukcji tkanki tłuszczowej. Pobudza metabolizm, wspomaga
termogenezę oraz ogranicza poziom glukozy we krwi i działa stymulująco na organizm.

Skład:
2 tabletki zawierają: ekstrakt zielonej herbaty 210mg, ekstrakt imbiru 200mg, ekstrakt pieprzu kajeńskiego 140mg, ekstrakt guarany
30mg, sinetrol 20mg, ekstrakt zielonej kawy 10mg, ekstrakt cynamonu 10mg, chrom 40mcg, kofeina 7,2mg.

Działanie:
Suplement diety charakteryzuje się złożonym składem. W jego skład wchodzi ekstrakt z pieprzu kajeńskiego, który zawiera kapsaicynę
odpowiadającą za intensyfikowanie termogenezy oraz utlenianiu tłuszczu i redukcję kalorii. Ekstrakt z zielonej herbaty stanowi bogate
źródło EGCG, korzystnie oddziałuje na przemiany metaboliczne organizmu i wspomaga utrzymanie upragnionej masy ciała. Imbir
sprzyja utrzymaniu układu sercowo-naczyniowego w dobrym stanie. Chrom reguluje stężenie glukozy we krwi i ogranicza łaknienie.
Ekstrakt z guarany i kofeina działają pobudzająco na organizm, zwiększając jego wydolność psychofizyczną.

Przeciwwskazania:

uczulenie na składniki preparatu
karmienie piersią
ciąża
schorzenia układu sercowo-naczyniowego, także nadciśnienie

Wskazania:
Zaleca się stosowanie preparatu w ramach wspomagania procesu odchudzania, jako uzupełnienie diety i aktywności fizycznej.

Sposób użycia:
Stosować doustnie w dawce wynoszącej 1 tabl. x 2/24h, na około pół godziny przed posiłkiem (śniadaniem albo obiadem) bądź
aktywnością fizyczną. Popijać dużą ilością wody. Przyjmować przez okres 2-3 miesięcy.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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