
Metabol  Fast
suplement diety
60 kapsułek

Metabol Fast to suplement diety zawierający starannie dobraną mieszankę substancji i ekstraktów
roślinnych wspomagającą redukcję tkanki tłuszczowej.

Połączenie ekstraktów z owoców Garcinia Cambogia Extract,  zielonej herbaty Green Tea Extract, pieprzu
kajeńskiego i czarnego Cayenne, Black Pepper Extract, pokrzywy Nettle Extract oraz gorzkiej pomarańczy
zawierający 6% synefryny Citrus Aurantium Extract wspomaga redukcję wagi i zdolność ciała do spalania
tłuszczu, zmniejsza apetyt i wspomaga trawienie.

L-tyrozyna poprawia skupienie i czujność, zmniejsza stres i zmęczenie związane z treningami.

L-karnityna zwiększa efektywność ćwiczeń oraz regenerację po treningu.

Kofeina  zmniejsza uczucie zmęczenia pobudza i dodaje energii przyczynia się do metabolizmu tłuszczy, a
przez to do kontroli masy ciała.

Polecany jest szczególnie osobom aktywnym, uprawiającym sport, intensywnie pracującym.

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; L-karnityna; ekstrakt z gorzkiej pomarańczy
6% synefryny; ekstrakt z zielonej herbaty (EGCG 55%); kofeina (z kofeiny bezwodnej zielonej kawy oraz
Sinetrol); ekstrakt z owoców Garcinia Cambogia; ekstrakt z pokrzywy; L-tyrozyna; ekstrakt z pieprzu
kajeńskiego (kapsaicyna 8% ); ekstrakt z pieprzu czarnego (95% piperyny); składnik kapsułki: żelatyna
wołowa; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu.

Składniki 1 kapsułka 4 kapsułki

L-karnityna 100 mg 400 mg

ekstrakt z gorzkiej pomarańczy w

tym: synefryna 6%

100 m

6 mg

400 mg

24 mg

ekstrakt z zielonej herbaty w

tym: EGCG 55%

77 mg
42 mg

308 mg
170 mg

kofeina (z kofeiny bezwodnej

zielonej kawy oraz Sinetrol)

66 mg 264 mg

ekstrakt z owoców Garcinia Cambogia 50 mg 200 mg

L-tyrozyna 30 mg 120 mg

ekstrakt z pieprzu kajeńskiego w tym:

kapsaicyna 8%

30 mg

2,4 mg

120 mg

9,6 mg

ekstrakt z pieprzu czarnego w tym:

95% piperyny

3 mg
2,85 mg

12 mg
11,4 mg

ekstrakt z pokrzywy 50 mg 200 mg



Przeznaczenie: preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych dążących do kontroli wagi ciała,
odchudzających się.

Zalecane spożycie:  dorośli 2 kapsułki 2 razy dziennie, popijając dużą ilością wody – ok. 30 min. przed
posiłkiem lub treningiem.

Ostrzeżenia:  nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku
nadwrażliwości  na którykolwiek ze składników. Nie należy stosować u dzieci,  kobiet  w ciąży i  w czasie
karmienia piersią, u osób z chorobami serca, nadciśnieniem. Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb
życia.

Przechowywanie: przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla
małych dzieci.

Masa netto: 49,2 g
Opakowanie zawiera 4 blistry z 15 kapsułkami.

Producent:
ALG Pharma Poland Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kasprzaka 31
01-234  Warszawa
www.algpharma.pl


