
suplement diety
Opakowanie Cena 

60 kapsułek 60.72 zł  

  OPIS 
Therm Line® forte to suplement diety w kapsułkach zawierający zaawansowany kompleks
składników aktywnych - Thermo Blend.

Składniki zawarte w Thermo Blend, takie jak zielona herbata i kapsaicyna z ekstraktu pieprzu
kajeńskiego wzmagają procesy termogenezy. Dodatek chromu pozwala utrzymać prawidłowy
metabolizm makroskładników pokarmowych, m. in. węglowodanów i tłuszczów, z których przemiany
tłuszczów dodatkowo wspierane są przez ekstrakt gorzkiej pomarańczy. Ponadto chrom uczestniczy
w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Wszystko to sprawia, że Therm Line® forte
jest idealną propozycją dla osób odchudzających się.

  SKŁAD 
Informacja żywieniowa 4 kapsułki 

SINETROL®  opatentowany ekstrakt owoców cytrusowych i guarany
(90% polifenoli
20% flawanonów
3% kofeiny) w tym:
guarana

900 mg 

90 mg

Thermo blend 1298 mg

Ekstrakt zielonej kawy
(50% kwasu chlorogenowego ACG)

 

Ekstrakt imbiru (5% gingeroli)  

Ekstrakt pieprzu kajeńskiego (8% kapsaicyny)  

Ekstrakt pieprzu czarnego (95% piperyny)  

L-tyrozyna  

L-winian L-karnityny  

Ekstrakt gorzkiej pomarańczy 333 mg

Ekstrakt zielonej herbaty
(55% galusanu epigallokatechiny EGCG)

281 mg

Ekstrakt guarany (50% kofeiny) 106 mg



Chrom (jako chelat aminokwasowy chromu ALBION® Chelavite®) 150 µg (375%*)

Kofeina
(z ekstraktu guarany i kofeiny bezwodnej) 

240 mg

Synefryna
(ze wszystkich źródeł)

20 mg

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki:  SINETROL® - opatentowany ekstrakt owoców cytrusowych i guarany (Citrus sinensis L.
Osbeck, Citrus grandis, Citrus aurantium var. dulcis, Paullinia cupana Kunth), L-tyrozyna, ekstrakt
gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium L.), ekstrakt zielonej herbaty (Camellia sinensis L.), kofeina
bezwodna, ekstrakt guarany (Paulinia cupana Kunth), ekstrakt zielonej kawy, ekstrakt imbiru
(Zingiber officinale L.), L-winian L-karnityny, ekstrakt pieprzu kajeńskiego (Capsicum annuum L.),
ekstrakt pieprzu czarnego (Piper nigrum L.), chlorek chromu (III), substancja wypełniająca - celuloza
mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych; kapsułka
(składniki otoczki - żelatyna, barwnik: E 171).

  PRZEZNACZENIE 
Preparat przeznaczony: jako suplement diety dla osób dorosłych, z nadwagą, otyłych, dążących do
redukcji wagi ciała.

Uwaga: Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u
dzieci i kobiet w ciąży (zawartość kofeiny: 240 mg/ 4 kapsułki). Nie zaleca się stosowania u kobiet
karmiących piersią, u osób z chorobami serca, nadciśnieniem, skłonnością do depresji lub w
przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie przyjmować łącznie z
innymi produktami termogenicznymi i/lub zawierającymi w składzie kofeinę lub alkaloid efedryny.
Osoby z chorobami tarczycy lub stosujące inhibitory monoaminooksydazy stosowanie preparatu
powinny skonsultować z lekarzem.

Przed rozpoczęciem terapii odchudzającej zaleca się konsultację z lekarzem lub dietetykiem.

  DAWKOWANIE 
Zalecana dzienna porcja: 2 razy dziennie po 2 kapsułki, popijając dużą ilością wody ok. 30 min
przed śniadaniem i obiadem lub treningiem lub inaczej po konsultacji z lekarzem lub dietetykiem.

Nie stosować wieczorem lub na noc.
Preparat zaleca się stosować przez 2-3 miesiące i w razie potrzeby ponownie po 1-2 miesiącach
przerwy.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. 


