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DĖMESIO: vartoti tik pagal nurodymus. Neskirta vartoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Nevartokite, jei esate nėščia arba žindote kūdikį. Jei jūsų 
sveikata kaip nors sutrikusi arba pradedate bet kokią dietos, papildų ar mankštos programą, pasitarkite su medicinos specialistu. Jei vartojate su kitomis 
medžiagomis, kurių sudėtyje yra stimuliuojamųjų medžiagų, būkite atsargūs. Pradėjus vartoti gali pasijusti valomasis poveikis, o nurijus kelias valandas 
gali jaustis bendras šilumos pojūtis. Paprastai šie reiškiniai nuslopsta po dviejų ar trijų nuolatinio vartojimo savaičių. Jei šie arba kiti neįprasti simptomai 
išlieka, nustokite vartoti ir kreipkitės į medicinos specialistą. Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.

Maisto papildas su augaliniais ekstraktais, 
padedančiais išlaikyti normalią riebalų 
apykaitą ir kūno svorio kontrolę.

SUDĖTIS: citrusinių vaisių (Citrus paradisi, 
Citrus sinensis ir Citrus aurantium) 
ekstraktas, Coleus forskholii šaknų 
ekstraktas, dengiamoji medžiaga 
(hidroksipropilmetilceliuliozė), afrikinių 
mangų (Irvingia gabonensis) sėklų 
ekstraktas, dihidrokapsiatas, vanduo, 
imbierų (Zingiber officinale) šaknų aliejus 
ir lipnumą mažinanti medžiaga (magnio 
stearatas). 

™

80 KAPSULIŲ • GRYNOJI MASĖ: 48,16 g

Paros dozė: dvi (2) kapsulės
Paros dozių kiekis pakuotėje: 40

Citrusai
   Sinefrinas

Coleus forskohlii
Afrikiniai mangai
Dihidrokapsiatas

*RMV: referencinė maistinė vertė

Mitybinė informacija

Vienoje paros dozėje yra % RMV*

500 mg –
25 mg –

250 mg –
150 mg –
1,5 mg –BURN – tai itin svarbus jūsų 

transformacijos kelionei produktas. 
Eliminuoti mūsų sukauptus riebalus 
yra iš tiesų nelengva, todėl svarbi yra 
bet kokia pagalba.

Vartodami BURN taip pat 
mankštinkitės ir laikykitės sveikos 
mitybos – jūsų maisto racione turi būti 
daug augalinio maisto bei produktų, 
turinčių mažai cukraus. Tai padės 
pasiekti jūsų transformacijos tikslus!

BURN sudėtyje yra 3 išskirtiniai ir 
vertingi augaliniai ekstraktai: citrusinių 
vaisių ekstraktas (Citrus paradisi, 
Citrus sinensis ir Citrus aurantium), 
Coleus forskohlii šaknų ekstraktas, 
afrikinių mangų sėklų ekstraktas ir 
dihidrokapsiatas.

Norėtumėte transformuoti 
savo kūną? 

 • 
Siekiate sumažinti organizmo 

riebalų kiekį? 
•

Norėtumėte treniruotis efektyviau, 
kad numestumėte svorio?

NAUDOJIMAS: po dvi (2) kapsules per 
parą, užgeriant 250 ml skysčio. Produktą 
vartoti penkias arba daugiau dienų per 
savaitę. Kad rezultatai būtų kuo geresni, 
vartoti likus valandai iki mankštos.

SVORIO KONTROLĖ


