TRIAPIDIX300
Výživový doplnok
Podporuje redukciu hmotnosti a pozitívne vplýva na správnu funkciu metabolizmu.
Obsah balenia:
120 kapsúl
Pokyny k užívaniu a dávkovanie:
2 kapsuly 2x denne s dostatočným množstvom vody, najlepšie 30 minút pred jedlom, či tréningom.
Upozornenie:
Tento produkt bol uvedený na trh ako doplnok stravy. Nemá schválené liečivé účinky a nejedná sa o liek.
Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy a ľudí
s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Výživový doplnok sa nesmie používať ako náhrada rozmanitej stravy.
Odporúča sa dodržiavať vyváženú stravu a zdravý životný štýl. Nevhodné pre ľudí, ktorí sú prehnane citliví na
akúkoľvek zložku. Obsahuje kofeín: 230,20 mg v dennej dávke. Minimálna trvanlivosť je vyznačená na obale.
NEUŽÍVAJTE, AK JE BEZPEČNOSTNÁ POISTKA POD UZÁVEROM POŠKODENÁ, ALEBO CHÝBA!
Podmienky uskladnenia:
Skladujte v pevne uzavretej nádobe pri izbovej teplote. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Uchovávajte
mimo dosahu malých detí.
Distribútor:
Cron Systems, s. r. o.
A. Rudnaya 21, 01001 Žilina, Slovenská republika
Nutričné informácie:
Receptúra Cellular Thermosculpt (C.T.B.)™:
L-Tyrozín
Zelený čaj (Camellia sinensis) listy, výťažok 25-30:1,
vrátane:
Polyfenoly 98%
Katechín 70%
Epigallocatechin Gallát (EGCG) 55%
Kofeín bezvodý 5%
Pomarančovník horký (Citrus Aurantium) plod, výťažok 4:1,
obsah synefrínu 0.2~0.5%
Receptúra Thermogenic Energy Activator (T.E.A.) Complex™:
Kofeín bezvodý
Paulínia nápojová (Paulinia Cupana) semená, výťažok 2-5:1,
vrátane:
Kofeín 22%
Čierne korenie (Piper Nigrum) plod, výťažok 25:1,
vrátane:
Piperín 95%

4 kapsuly
1840.00 mg
990.00 mg
500.00 mg
obsah v
490.00 mg
350.00 mg
275.00 mg
25.00 mg
350.00 mg
1.75 mg
335.00 mg
170.00 mg
160.00 mg
obsah v
35.20 mg
5.00 mg
obsah v
4.75 mg

Ďalšie zložky:
Mikrokryštalická celulóza (objemové činidlo)
Horečnaté soli mastných kyselín, Stearán horečnatý (protihrudkujúce látky)
Hovädzia želatína, Oxid titaničitý (farbivo)
Výrobok neobsahuje žiadnu látku zo zoznamu zakázaných látok Svetového Andidopingového kódexu. Výrobok
neobsahuje konzervačné látky, ani geneticky modifikované suroviny.
Výrobok neobsahuje žiadne alergény.

