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Olimp SlimWOW, kontrola masy ciała, hamowanie syntezy i
gromadzenia tłuszczów, 30 kapsułek
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

OLIMP LABORATORIES

Opis produktu
 

OLIMP SLIMWOW! - 30 KAPSUŁEK
KONTROLA MASY CIAŁA

USUWANIE TŁUSZCZU

HAMOWANIE SYNTEZY I GROMADZENIA TŁUSZCZÓW

SlimWOW!™ - Suplement diety w kapsułkach, zawierający unikalną kompozycję standaryzowanych ekstraktów roślinnych, które w
połączeniu z dodatkiem kofeiny i chromu stanowią propozycję dla osób dążących do redukcji masy ciała. Składniki zawarte w
preparacie* wspomagają kontrolę masy ciała, pomagają regulować metabolizm oraz wspomagają termogenezę.

Ekstrakt z korzenia pokrzywy indyjskiej standaryzowany na 10% zawartość forskoliny wspomaga kontrolę masy ciała oraz
pomaga regulować metabolizm i usuwanie tłuszczu.

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

 Ekstrakt pieprzu kajeńskiego będący źródłem kapsaicyny wspomaga termogenezę.

Kofeina pomaga zwiększyć czujność i poprawia koncentrację w okresie redukcji masy ciała.
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Ekstrakt pieprzu czarnego ułatwia wchłanianie składników odżywczych, wspomaga funkcje trawienne oraz zwiększa
skuteczność innych ziołowych składników.

 Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz pomaga w utrzymaniu
prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

1 kapsułka zawiera:

Kofeina - 180 mg

Ekstrakt z korzenia pokrzywy indyjskiej - 100 mg

w tym:

Forskolina (10%) - 10 mg

Ekstrakt pieprzu kajeńskiego - 80 mg

w tym:

Kapsaicyna (8%) - 6,4 mg

Ekstrakt Garcinia cambogia - 50 mg

w tym:

 Kwas hydroksycytrynowy HCA (60%) - 30 mg

Ekstrakt pieprzu czarnego - 5,3 mg

w tym:

Piperyna (95%) - 5 mg

Chrom - 60 µg (150%***)

***RWS – referencyjna wartość spożycia.

Zalecana dzienna porcja:

1 kapsułka raz dziennie, ok. 40 min. przed obiadem lub treningiem, popijając dużą ilością wody lub inaczej po konsultacji z lekarzem lub
dietetykiem.

Składniki:

Kofeina bezwodna, substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna; ekstrakt z pokrzywy indyjskiej (Coleus forskohlii), ekstrakt
pieprzu kajeńskiego (Capsicum annuum L.), ekstrakt ze skórki owoców Garcinia cambogia, substancje przeciwzbrylające – sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; ekstrakt pieprzu czarnego, pikolinian chromu, kapsułka (składniki otoczki:
żelatyna, barwnik – E 171).

Uwaga:

SlimWOW!™ zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży (zawartość kofeiny: 180 mg/ 1 kapsułkę).

Dodatkowo produkt nie jest wskazany dla kobiet karmiących piersią, planujących ciążę, dla osób z chorobami serca, dla osób
przyjmujących leki przeciwcukrzycowe, a także w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
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W przypadku nadciśnienia, niedociśnienia, nadkwasoty, wrzodów żołądka lub przyjmowania leków, w tym niektórych leków bez
recepty (m.in.: aspiryna, ibuprofen, naproksen), czy leków uspokajających, stosowanie preparatu zaleca się skonsultować z
lekarzem.

Nie stosować łącznie z alkoholem.

Nie należy przekraczać spożycia 400 mg kofeiny dziennie ze wszystkich źródeł i 200 mg kofeiny jednorazowo.

Nie stosować później niż 3-4 godziny przed snem.

Nie przyjmować łącznie z innymi produktami termogenicznymi i/ lub zawierającymi w składzie kofeinę (w tym kawa, czekolada)
lub alkaloid efedryny.

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.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Producent: OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o., Pustynia 84F, 39-200 Dębica.
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