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Olimp Therm Line Man 60 tabletek
 

Cena: 44,52 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: OLIMP LABORATORIES 

Nagawczyna 109 c  Dębica

ILOŚĆ: 60 tabletek

 

Therm Line® Man to suplement diety zawierający unikatowe połączenie składników przyczyniających się  do utrzymania prawidłowej
wagi ciała oraz wspierających męskie libido.

 

ZASTOSOWANIE:

Garcinia cambogia, zawiera kwas hydroksycytrynowy (HCA), który hamuje syntezę tłuszczów i ich odkładanie w organizmie.

Pieprz kajeński, będący źródłem kapsaicyny, oraz gorzka pomarańcza sprzyjają spalaniu tłuszczów.

Gymnema sylvestre przyczynia się do zmniejszenia łaknienia i apetytu na słodycze.

Ekstrakt żeń-szenia wspiera męskie libido, sprzyjając witalności i kondycji seksualnej oraz pomagając wywołać i wzmocnić erekcję.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu, selen uczestniczy w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

 2 razy dziennie po 2 tabletki, popijając dużą ilością wody ok. 30 min. przed śniadaniem i obiadem lub treningiem.

Zawartość składników w porcji dziennej:

https://olimp-labs.com/therm-line-man

 

SKŁAD:

ekstrakt ze skórki owoców Garcinia cambogia, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z owoców gorzkiej
pomarańczy (Citrus aurantium L.), kofeina bezwodna, ekstrakt z liści gurmaru (Gymnema sylvestre), ekstrakt żeń-szenia koreańskiego
(Korean Panax Ginseng), ekstrakt z owoców pieprzu kajeńskiego (Capsicum annum L.), substancje glazurujące - alkohol poliwinylowy,
glikol polietylenowy, talk; substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; diglicynian cynku, SINETROL® -
opatentowany ekstrakt owoców cytrusowych i guarany (Citrus sinensis L. Osbeck, Citrus grandis, Citrus aurantium var. dulcis, Paullinia
cupana), kwas nikotynowy – niacyna, ekstrakt pieprzu czarnego ((Piper nigrum L.), selenian (IV) sodu, substancje przeciwzbrylające -
dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik - dwutlenek tytanu.

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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