Therm Line PRO

suplement diety

Spalanie tłuszczu i regulacja metabolizmu

Therm Line PRO unikalne połączenie szczepu probiotycznego w „kapsułce na noc” oraz
kombinacji składników o działaniu termogenicznym w „tabletce na dzień”.
Potrzebujesz mocnego wsparcia w redukcji wagi ciała? Masz wrażenie, że Twój metabolizm wymaga
regulacji? Musisz wiedzieć, że codzienny stres i zła dieta mogą prowadzić do zaburzenia flory
jelitowej, co niekorzystnie wpływa na metabolizm. W literaturze naukowej flora jelitowa (mikrobiom)
coraz częściej stanowi czynnik związany z otyłością. Lactobacillus rhamnosus GG to najlepiej
przebadany naukowo szczep probiotyczny, który pozwala na uzupełnienie flory jelitowej.
Prawidłowa flora jelitowa sprawi, że po porannym przyjęciu formulacji termogenicznej będzie ona
lepiej metabolizowana, co zwiększy jej efektywność działania. Dodatkowo przemiany tłuszczów
dodatkowo wspierane są przez cholinę oraz ekstrakt gorzkiej pomarańczy.
Zawarte w tabletce m.in. zielona herbata i kapsaicyna z ekstraktu pieprzu kajeńskiego wzmagają
procesy termogenezy. Imbir wspomaga trawienie, a chrom pozwala utrzymać prawidłowy
metabolizm makroskładników pokarmowych, m. in. węglowodanów i tłuszczów.
Przed zastosowaniem preparatu zapoznaj się z ulotką.

Składniki

Informacja żywieniowa
Tabletka na dzień

2 tabletki

Vitacholine®
w tym: cholina

412,6 mg
165 mg

Ekstrakt gorzkiej pomarańczy
w tym: synefryna

300 mg
20 mg

Ekstrakt zielonej herbaty (55% EGCG)

300 mg

Kofeina (z kofeiny bezwodnej)

240 mg

Ekstrakt imbiru (5% gingeroli)

120 mg

Ekstrakt pieprzu kajeńskiego (8% kapsaicyny)

60 mg

Ekstrakt pieprzu czarnego Bioperine® (95% piperyny)

5 mg

Chrom

120 μg (300%**)

Kapsułka na noc

2 kapsułki

Mikrokapsułkowane bakterie kwasu mlekowego
Lactobacillus rhamnosus GG

4 mld (4x109 CFU***)

Fruktooligosacharydy (FOS)

60 mg

**RWS – referencyjna wartość spożycia.
***CFU – Colony Forming Unit – jednostka tworząca kolonię bakterii.
Tabletka na dzień - składniki: dwuwinian choliny (Vitacholine®) – cholina, substancja
wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna; ekstrakt gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium L.),
ekstrakt zielonej herbaty (Camellia sinensis L.), kofeina bezwodna, ekstrakt imbiru (Zingiber
officinale L.), substancje glazurujące – alkohol poliwinylowy (PVA), glikol polietylenowy, talk,
krzemian glinowo -potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu; substancja wypełniająca –
izomalt; ekstrakt pieprzu kajeńskiego (Capsicum annuum L.), substancja wypełniająca – sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana; substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, dwutlenek krzemu; ekstrakt pieprzu czarnego (Piper nigrum L.), chlorek chromu(III),
barwnik – E 171.
Kapsułka na noc - składniki: maltodekstryny, fruktooligosacharydy, Lactobacillus rhamnosus GG
w formie mikrokapsułkowanej (ATCC 53103), substancje przeciwzbrylające – E 551, E 471; kapsułka
(składniki otoczki – żelatyna, barwnik – E 171).

Zastosowanie
Preparat przeznaczony: dla osób dorosłych odchudzających się, dążących do redukcji wagi ciała i

regulacji metabolizmu.
Uwaga: Therm Line Pro „Tabletka na dzień” zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci i
kobiet w ciąży (zawartość kofeiny: 240 mg/2 tabletki). Dodatkowo nie zaleca się stosowania u
kobiet karmiących piersią, u osób z chorobami serca, nadciśnieniem lub w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie przekraczać spożycia 400 mg kofeiny
dziennie ze wszystkich źródeł. Diabetycy stosujący leki przeciwcukrzycowe lub insulinę i osoby o
obniżonej odporności stosowanie preparatu powinni skonsultować z lekarzem.

Dawkowanie
Zalecana dzienna porcja: Tabletka na dzień: 1 tabletka 2 razy dziennie, popijając duża ilością
wody, ok. 30 min przed śniadaniem, obiadem lub treningiem. Nie stosować wieczorem lub na noc.
Kapsułka na noc: 2 kapsułki raz na dobę przed snem popijając dużą ilością wody. Preparat zaleca
się stosować 2-3 miesiące i w razie potrzeby ponownie po 1-2 miesiącach przerwy.
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: Therm Line PRO "Tabletka na dzień" zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci i
kobiet w ciąży (zawartość kofeiny: 240 mg/2 tabletki). Dodatkowo nie zaleca się stosowania u
kobiet karmiących piersią, u osób z chorobami serca, nadciśnieniem lub w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie przekraczać spożycia 400 mg kofeiny
dziennie ze wszystkich źródeł. Diabetycy stosujący leki przeciwcukrzycowe lub insulinę i osoby o
obniżonej odporności stosowanie preparatu powinni skonsultować z lekarzem.

