Herbal Tea Concentrate Thermojetics 100 g
Instantní čaj s bylinnými výtažky - doplněk stravy.
Nízkokalorická čajová směs na bázi černého čaje orange pekoe a zeleného čaje obsahující kofein a
extrakty z ibišku, slézu lesního a kardamonu k podpoře energie a vitality. Ibišek dodává energii, pomáhá při
psychické i fyzické únavě, má tonizační účinky, podporuje vitalitu organismu. Má stimulační účinky, posiluje
odolnost vůči únavě. Kardamon působí příznivě na kardiovaskulární systém, nervovou soustavu, pomáhá
udržovat imunitní funkci. Světlice ( saflorový olej) působí proti tvorbě tukové tkáně, podporuje tvorbu svalů.
Nutriční hodnoty na 100 g:
Energetická hodnota 361kcal/1535 kJ

Bílkoviny
Sacharidy
Tuky
Sodík
vláknina

10,6 g
79,4 g
0,1 g
0,1 g
0,1 g

Složení: plnidlo: maltodextrin; fruktóza, extrakt z listů,
černého čaje orange pekoe (Camellia sinensis) 345 mg,
extrakt listu zeleného čaje (Camellia sinensis) 124 mg, přirodní
kofein v prášku 85 mg, sladidlo: acesulfam K; kyselina:
kyselina citronová, výtažek ze semen kardamonu
(Elettaria cardamomum 2 mg, extrakt z květu ibišku
(Hibiscus sabdariffa) 2 mg, extrakt z květu slezu lesního
(Malva sylvestris) 2 mg, olej ze světlice barvířské 1,5 mg v dávce 1,7 g.

Návod k přípravě: Smíchejte ½ kávové lžičky (cca 1,7g) instantního nápoje s 250 ml horké nebo studené
vody, případně jiné vhodné tekutiny - např. zeleného čaje. Dospělí 1 až 2 šálky denně, děti od 14 let 1
šálek denně. Podrobnější informace o užívání Herbal Tea Concentrate Thermojetics najdete na
přiloženém letáku. UPOZORNĚNÍ: Obsahuje kofein - nevhodné pro osoby trpící vysokým krevním
tlakem. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Obsahuje zvýšené množství kofeinu (283 mg/l hotového
nápoje). Výrobek není vhodný pro děti do 14 let, těhotné a kojící ženy, osoby citlivé na kofein a osoby
s vyšším krevním tlakem. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Uschovejte mimo dosah dětí.
Skladujte na chladném a suchém místě (≤25°C). Minimální trvanlivost viz údaje na dně obalu.

