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UWAGA: Stosować wyłącznie według wskazań. Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 roku życia. Nie stosować w trakcie ciąży lub 
karmienia piersią. Skonsultuj się ze swoim lekarzem, jeśli na coś chorujesz, a także przed rozpoczęciem jakiejkolwiek diety, suplementacji lub programu 
ćwiczeń. Zachowaj ostrożność w przypadku spożywania z innymi produktami, które zawierają stymulanty. Na początku stosowania może wystąpić 
efekt przeczyszczający, a także utrzymujące się przez kilka godzin po spożyciu wrażenie wzrostu temperatury całego ciała. Skutki te zwykle ustępują 
w ciągu dwóch-trzech tygodni ciągłego stosowania. Jeśli takie lub inne nietypowe objawy utrzymują się, należy przerwać stosowanie i skonsultować 
się z lekarzem. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Suplement diety z ekstraktami roślinnymi 
wspomagającymi prawidłowy metabolizm 
tłuszczów oraz kontrolowanie wagi.

SKŁADNIKI:  ekstrakt z owoców 
cytrusowych (Citrus paradisi, Citrus 
sinensis i Citrus aurantium), ekstrakt z 
korzenia pokrzywy indyjskiej (Coleus 
forskohlii), substancja powlekająca 
(hydroksypropylometyloceluloza), ekstrakt 
z pestek afrykańskiego mango (Irvingia 
gabonensis), dihydrokapsjat, woda, olejek 
z korzenia imbiru lekarskiego (Zingiber 
officinale) i substancja przeciwzbrylająca 
(stearynian magnezu). 

™

80 KAPSUŁEK • MASA NETTO: 48,16 g

Dzienna porcja: dwie (2) kapsułki
Liczba dziennych porcji w opakowaniu: 40

Owoce cytrusowe
   Synefryna

Pokrzywa indyjska
Afrykańskie mango
Dihydrokapsjat

* RWS: referencyjna wartość spożycia

Informacje o wartościach odżywczych

Ilość w dziennej porcji % RWS*

500 mg    -
25 mg    -

250 mg    -
150 mg    -
1,5 mg    -

Nasz produkt BURN to klucz do 
Twojego sukcesu! Pozbycie się 
zmagazynowanego tłuszczu nie jest 
łatwe, dlatego warto wspomagać ten 
proces.

Połącz suplement BURN z 
ćwiczeniami i zdrową dietą – bogatą 
w składniki roślinne oraz ubogą w 
cukry i tłuszcze – a zdołasz odmienić 
swoje ciało.

BURN zawiera 3 wyjątkowe i cenne 
ekstrakty roślinne – z owoców 
cytrusowych (Citrus paradisi, 
Citrus sinensis i Citrus aurantium), 
korzenia pokrzywy indyjskiej (Coleus 
forskohlii) i pestek afrykańskiego 
mango – oraz dihydrokapsjat.

Chcesz odmienić 
swoje ciało? 

 • 
Chcesz zmniejszyć ilość tkanki 

tłuszczowej? 
•

Chcesz, aby trening skuteczniej 
pomagał Ci w utracie wagi?

STOSOWANIE: Przyjmować dwie (2) 
kapsułki dziennie, popijając 250 ml płynu. 
Stosować produkt co najmniej przez 
pięć dni w tygodniu. W celu uzyskania 
najlepszych rezultatów spożywać go 
godzinę przed treningiem.

KONTROLOWANIE WAGI


