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OLIMP, Therm Line HydroFast, 60 tabletek
 

Cena: 46,75 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabletek

Postać tabletki powlekane

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Therm Line® HydroFast to suplement diety w postaci tabletek powlekanych, zawierający kompozycję składników roślinnych o
synergistycznym działaniu.

Pieprz kajeński wspomaga spalanie tłuszczu, ułatwiając jednocześnie walkę z cellulitem.
Mniszek lekarski podobnie jak pokrzywa i cykoria sprzyja usuwaniu wody z organizmu wraz z zawartymi w niej produktami przemiany
materii, przez co wspiera naturalną detoksykację organizmu, a ponadto pobudza trawienie.
Wyciąg z pestek winogron pomaga w redukcji cellulitu i wspomaga odchudzanie. Wspiera kontrolę masy ciała oraz pomaga modelować
sylwetkę.
Morszczyn wspomaga trawienie i pracę jelit, przyczynia się do zwiększenia uczucia sytości jak również przyczynia się do zmniejszenia
masy ciała.
Cykoria wspomaga utratę masy ciała.

W skład produktu wchodzi ekstrakt pieprzu czarnego, który ułatwia wchłanianie składników odżywczych, pomaga utrzymać właściwe
funkcjonowanie przewodu pokarmowego oraz zwiększa skuteczność innych ziołowych składników.

*Bioperine® nie jest składnikiem pochodzenia ekologicznego.

Zjawisko nadmiernego gromadzenia się wody w organizmie może pojawiać się w wyniku różnych zmian fizjologicznych w tym
hormonalnych zachodzących w organizmie (np.: okres przedmenstruacyjny). Ponadto może być skutkiem spożycia niektórych leków w
tym w szczególności przeciwbólowych, nieprawidłowej diety (zbyt dużo soli, zbyt mało niektórych witamin z grupy B, zbyt mało białka),
czy przedłużającego się braku aktywności fizycznej. W takich przypadkach najlepszą metodą na pozbycie się nadmiaru wody jest
zlikwidowanie przyczyny tego zjawiska. Na przykład ograniczenie spożycia soli czy regularne ćwiczenia fizyczne. Metody te można
dodatkowo wesprzeć składnikami wspomagającymi usuwanie wody z organizmu takimi jak pokrzywa, cykoria czy mniszek.

Skład (2 tabletki):

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
Ekstrakt z ziela pokrzywy.......................................................400 mg
Ekstrakt z morszczynu pęcherzykowatego,....................100 mg
w tym: jod.....................................................................................160 µg (107%*)
Kofeina (z kofeiny bezwodnej oraz Sinetrol®)...............202 mg
Ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego..........................150 mg
Ekstrakt z korzenia cykorii.....................................................100 mg
Ekstrakt z pestek winogron,..................................................90 mg
w tym: proantocyjanidyny (95%)..........................................85,5 mg
Sinetrol®........................................................................................40 mg
Ekstrakt pieprzu kajeńskiego.................................................60 mg
w tym: kapsaicyna (8%)............................................................4,8 mg
Ekstrakt pieprzu czarnego Bioperine®.............................2 mg

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Składniki: substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna; ekstrakt pokrzywy (Urtica dioica L.), kofeina bezwodna, ekstrakt z
korzenia mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale), ekstrakt z morszczynu pęcherzykowatego (Fucus vesiculosus L.), ekstrakt z
korzenia cykorii (Cichorium intybus L.), ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera L., 95% proantocyjanidyn), substancje glazurujące -
alkohol poliwinylowy (PVA), glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu; ekstrakt z
owoców pieprzu kajeńskiego (Capsicum annum L.); substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana;
SINETROL® - opatentowany ekstrakt owoców cytrusowych i guarany (Citrus sinensis L. Osbeck, Citrus grandis, Citrus aurantium var.
dulcis, Paullinia cupana), substancje przeciwzbrylające - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; ekstrakt pieprzu
czarnego Bioperine ® (Piper nigrum L.), barwnik - dwutlenek tytanu.

Zastosowanie:
Przeznaczenie: preparat przeznaczony dla osób dorosłych odchudzających się, dążących do redukcji cellulitu oraz nadmiaru wody w
organizmie.

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:202 mg/ 2 tabletki). Preparatu nie należy
stosować u kobiet karmiących piersią, u osób z chorobami serca, nadciśnieniem lub w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników preparatu. Osoby chore, w tym w szczególności cierpiące na schorzenia nerek lub tarczycy lub stosujące leki, w
szczególności leki moczopędne lub leki z zawartością jodu, przed zastosowaniem produktu powinny skonsultować się z lekarzem.
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