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ALLNUTRITION Burn4all Extreme 120 kapsułek
 

Cena: 49,69 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 120 kapsułek

Postać kapsułki

Producent/
Dystrybutor

SFD S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Allnutrition Burn4All Extreme to preparat przeznaczony dla osób aktywnych fizycznie zawierający szereg starannie dobranych
ekstraktów roślinnych, które wraz z odpowiednim treningiem, wspomagają spalanie tłuszczu i osiągnięcie pożądanej sylwetki. Efekt
Burn4All Extreme należy maksymalizować przez zbilansowaną dietę. Dodatek tyrozyny i kofeiny dostarcza niezbędnej energii za każdym
razem gdy tego potrzebujemy. Dzięki regularnemu stosowaniu Burn4All Extreme Twoje treningi będą dłuższe, bardziej intensywne i
nastawione na efektywne spalanie tłuszczu. Wskazania Burn4ALL Extreme to produkt stworzony z myślą o wszystkich, którzy marzą o
skutecznej i bezpiecznej utracie tkanki tłuszczowej. Działanie Mocne działanie termogeniczne Szybka walka z każdym rodzajem
tłuszczu Bezpieczny i skuteczny Zalecana do spożycia dzienna porcja Stosuj 3 kapsułki dziennie w porze okołotreningowej lub do
godziny 18 w dni nietreningowe, popijając wodą. W celu ułatwienia zaleca się przełykanie każdej kapsułki osobno. Składniki 3 kapsułki
(zalecana dzienna porcja)zawierają / % RWS * Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy : 225 mg – w tym Witamina C : 90 mg / 112,5% – w tym
synefryna : 0,564 mg Ekstrakt z zielonej kawy : 375 mg – w tym Kwasy chlorogenowe : 37,3 mg Ekstrakt z zielonej herbaty : 225 mg
Ekstrakt z Garcinia Cambogia : 45 mg – w tym HCA : 27 mg Ekstrakt z kakaowca : 25,02 mg – w tym teobromina : 1,5 mg Acetyl L-
tyrozyna : 199,62 mg – w tym tyrozyna : 75 mg Kofeina bezwodna 150 mg Składniki: substancja wypełniająca: celuloza
mikrokrystaliczna, otoczka kapsułki: żelatyna, ekstrakt ze skórki gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium), standaryzowany na 40%
witamin C oraz 0,25% synefryny, ekstrakt (4:1) z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis), kofeina bezwodna, N-acetylo L-tyrozyna,
ekstrakt z nasion zielonej kawy (Coffea arabica), standaryzowany na 50% kwasów chlorogenowych, ekstrakt ze skórki owoców
tamaryndowaca malbarskiego (Garcinia cambogia) standaryzowany na 60% kwasu hydroksycytrynowego, ekstrakt z ziaren kakaowca
(Theobroma cacao) standaryzowany na 7% teobrominy, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu.    Ilość netto  120 kapsułek  Producent/Dystrybutor  ALLNUTRITION Głogowska 41 45-315
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