
suplement diety

Dla kobiet dążących do efektywnej
redukcji wagi ciała 

Opakowanie Cena 

60 tabletek 57.83 zł  

  OPIS 
Składniki wpływające na: Spalanie tłuszczu - Zmniejszenie apetytu -  Aktywność i energię

Therm Line® 30+  to suplement diety zawierający odpowiednio dobraną kompozycję składników dla
kobiet dążących do utrzymania prawidłowej wagi ciała.

Gymnema sylvestre przyczynia się do zmniejszenia łaknienia i apetytu na słodycze.
Morwa biała wspomaga utrzymanie równowagi metabolizmu węglowodanów w organizmie.
Pieprz kajeński zawierający kapsaicynę, wspomaga spalanie tłuszczu.
Zielona herbata, bogata w EGCG, wzmaga metabolizm i spalanie tłuszczu.
Kofeina stymuluje aktywność fizyczną i umysłową.
Chrom uczestniczy w metabolizmie makroskładników pokarmowych, takich jak węglowodany i
tłuszcze. Pokrzywa sprzyja usuwaniu wody z organizmu.

  SKŁAD 
Informacja żywieniowa 2 tabletki

Ekstrakt z liści gurmaru
     w tym: kwasy gymnemowe (25%)

400 mg
100 mg

Ekstrakt z liści morwy białej 400 mg

Kofeina (z kofeiny bezwodnej oraz Sinetrol®) 182,4 mg

Ekstrakt zielonej herbaty
     w tym: EGCG (55%)

150 mg
82,5 mg

Ekstrakt pokrzywy 100 mg

Ekstrakt pieprzu kajeńskiego
     w tym: kapsaicyna (8%)

80 mg
6,4 mg

Sinetrol® 60 mg

Chrom 40 μg (100%*)

*RWS - referencyjna wartość spożycia.



Składniki: ekstrakt gurmaru (Gymnema sylvestre), ekstrakt morwy białej (Morus alba L.),
substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, kofeina bezwodna, ekstrakt zielonej herbaty
(Camellia sinensis L.), ekstrakt pokrzywy (Urtica dioica L.), ekstrakt pieprzu kajeńskiego (Capsicum
annum L.), SINETROL® - opatentowany ekstrakt owoców cytrusowych i guarany (Citrus sinensis L.
Osbeck, Citrus grandis, Citrus aurantium var. dulcis, Paullinia cupana), substancja wypełniająca –
sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancje glazurujące - alkohol poliwinylowy,
glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu;
substancje przeciwzbrylające - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; chlorek
chromu (III), barwnik - dwutlenek tytanu.

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

  DAWKOWANIE 
Zalecana dzienna porcja: 1 tabletka 2 razy dziennie 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:
182,4 mg/ 2 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.


