
suplement diety

PREPARAT PRZEZNACZONY DLA OSÓB ODCHUDZAJĄCYCH SIĘ

Opakowanie Cena 

60 kapsułek blister 49.11 zł  
120 kapsułek (100+20
GRATIS!!!) 80.45 zł  69.99 zł  
2 x THERM LINE 60 kaps +
RĘCZNIK GRATIS! 70.00 zł  69.99 zł  

  OPIS 
Therm Line® II to kompozycja naturalnych składników bioaktywnych o synergicznym działaniu,
takich jak ekstrakt z gorzkiej pomarańczy, ekstrakt zielonej herbaty, guarany, wspomagających
piękną figurę, metabolizm tkanki tłuszczowej oraz kontrolę wagi ciała.

Czy wiesz że?

Therm Line® to najwyższej jakości składniki wspomagające smukłą sylwetkę i metabolizm●

tłuszczów
Therm Line® otrzymał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień m. in.: ZŁOTY MEDAL FITNESS,●

BODY & FASHION 2006 w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich, ZŁOTY OTIS 2007 i
2010 - Nagroda Zaufania Konsumentów Rynku Farmaceutycznego w kategorii produktów
wspomagających odchudzanie, GODŁO „TO jest TO” - 2008 oraz 2009 – nagroda konsumencka w
kategorii skuteczności i atrakcyjności cenowej, LAUR KONSUMENTA – w kategorii produktów
odchudzających
Therm Line® to od kilku lat BESTSELLER preparatów wspomagających prawidłową sylwetkę - to●

około milion sprzedanych opakowań i zaufanie konsumentów

  SKŁAD 
Informacja żywieniowa 2 kapsułki 4 kapsułki

Ekstrakt zielonej herbaty 300 mg 600 mg

w tym EGCG Epigallocatechin Gallate 165 mg 330 mg

Ekstrakt guarany 
w tym kofeina 

250mg
50 mg

500 mg
100 mg

Ekstrakt gorzkiej pomarańczy 165 mg 330 mg

Kofeina 70 mg 140 mg

L-tyrozyna 100 mg 200 mg

L-winian L-karnityny 200 mg 400 mg

Składniki: ekstrakt zielonej herbaty, ekstrakt guarany, ekstrakt gorzkiej pomarańczy, winian L
-karnityny, L-tyrozyna, kofeina, celuloza mikrokrystaliczna – substancja wypełniająca, stearynian



magnezu – substancja przeciwzbryląjaca, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwnik: E 171).

  PRZEZNACZENIE 

Przeznaczenie: jako suplement diety dla osób dorosłych, dążących do kontroli wagi ciała,
odchudzających się.

Uwaga: Produkt zawiera wysoka dawkę kofeiny (120 mg w 2 kapsułkach).

  DAWKOWANIE 
Zalecana dzienna porcja: 2 razy dziennie po 2 kapsułki, popijając duża ilością wody – ok. 30 min.
przed śniadaniem i obiadem lub treningiem.

Preparat zaleca sie stosować przez 2-3 miesiące i w razie potrzeby ponownie po 1-2 miesiącach
przerwy.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.


