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Olimp Therm Line Fast tabletki powlekane, 60 tbl
 

Cena: 51,45 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety w postaci tabletek powlekanych przeznaczony do stosowania dla zdrowych osób dorosłych, dążących do redukcji wagi
ciała, odchudzających się, chcących usunąć wodę z organizmu.
Produkt zawiera kompozycję składników roślinnych, m.in. zieloną herbatę oraz pieprz kajeński zawierający kapsaicynę, które
wspomagają spalanie tłuszczu oraz kontrolę i redukcję masy ciała. Zielona herbata wspomaga metabolizm. Pokrzywa sprzyja usuwaniu
wody z organizmu. Ekstrakt pokrzywy indyjskiej wspomaga kontrolę masy ciała oraz pomaga regulować metabolizm i usuwanie
tłuszczu.

Składniki:
ekstrakt z ziela pokrzywy (Urtica dioica L.), ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis L.), kofeina bezwodna, substancja
wypełniająca – celuloza; ekstrakt z owocu pieprzu kajeńskiego (Capsicum annuum L.); powłoka [substancje glazurujące – alkohol
poliwinylowy (PVA), glikol polietylenowy, talk; barwnik – dwutlenek tytanu, nośnik – krzemian glinowo-potasowy; substancja glazurująca
– monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 80)], ekstrakt z korzenia pokrzywy indyjskiej (Coleus forskohlii (Willd.) Briq.), ekstrakt
z nasion zielonej kawy (Coffea arabica L.), substancja wypełniająca – sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancje
przeciwzbrylające – dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

Informacja żywieniowa  2 tabletki

Ekstrakt pokrzywy 500 mg
Ekstrakt zielonej herbaty 300 mg
   w tym EGCG (55%) 165 mg
Kofeina (z kofeiny bezwodnej, zielonej kawy) 241 mg
Ekstrakt pieprzu kajeńskiego 80 mg
   w tym kapsaicyna (8%) 6,4 mg
Ekstrakt z pokrzywy indyjskiej 40 mg
   w tym forskolina (10%) 4 mg
Ekstrakt zielonej kawy 20 mg
   w tym kwas chlorogenowy (50%) 10 mg
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 * RWS - referencyjna wartość spożycia.

Zalecana dzienna porcja:
osoby dorosłe 1 tabletka 2 razy dziennie, 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® fast zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży (zawartość kofeiny: 241 mg/ 2 tabletki). Preparatu
nie należy stosować w przypadku kobiet karmiących piersią, planujących ciążę, u osób chorych: w szczególności na choroby układu
krążenia (choroby serca, nadciśnienie, arytmia serca), choroby wątroby, chorobę refluksową przełyku oraz wrzody żołądka, a także niskie
ciśnienie i zaburzenia krzepliwości krwi, stosujących leki (w szczególności przeciwcukrzycowe, przeciwzakrzepowe, nasercowe, przeciw
nadciśnieniu) lub w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować później niż 3-4 godziny przed snem. Nie przekraczać spożycia 400 mg kofeiny dziennie ze wszystkich źródeł ani 200 mg
jednorazowo (nie spożywać jednocześnie 2 tabletek). Nie przyjmować łącznie z innymi produktami termogenicznymi i/ lub będącymi
źródłem kofeiny lub innych składników o podobnym działaniu. W przypadku złego samopoczucia po spożyciu preparatu (m.in. objawy ze
strony układu krążenia, uczucie niepokoju, zaczerwienienie ciała) przerwać stosowanie.
Przed rozpoczęciem procesu odchudzania zaleca się konsultację z lekarzem lub dietetykiem.

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

Opakowanie: 60 tabletek powlekanych

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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