NURIN FAST FAT BURNER

Fast Fat burner doet wat het belooft, maar met één groot verschil: het bevat
uitsluitend natuurlijke grondstoffen in een uitgebalanceerde samenstelling. Daardoor
is het volkomen veilig in het gebruik.
Een duurzame oplossing ligt altijd in een kwalitatief betere voeding.
Maar de eerste kilo’s kunnen pittig zijn en dan is een goed resultaat in de eerste
weken nooit weg. Fast fat burner geeft u de krachtige startprikkel die u daarbij nodig
heeft.
Diverse stoffen in Fast fat burner ondersteunen de stofwisseling, zoals Chroom.
Jodium draagt in het bijzonder bij aan een normale stofwisseling van vetten.
Citrusbioflavonoiden beïnvloeden het verzadigingsgevoel en draagt dus bij aan
gewichtsbeheersing.
Ook groene thee extract helpt daarbij en heeft bovendien een reinigende en
vochtafdrijvende werking op het lichaam.
Dit product is dankzij de genoemde inhoudsstoffen ook uitermate geschikt voor
sporters die hun gewicht willen beheersen, bijvoorbeeld om betere sportprestaties te
behalen.





Volledig vegetarisch product
Uitgebalanceerde combinatie van kruiden, mineralen en vitaminen
Bevat choline ter ondersteuning van de vetstofwisseling
Ook zeer geschikt voor sporters
Samenstelling per dagdosering ( 3 capsules)

Ingredient

Hoeveelheid

RI *

Verbinding

Biotine

300 mcg

600%

Foliumzuur

500 mcg

250%

Pteroylmonoglutaminezuur

Vitamine B1

4,2 mg

381%

Thiaminemononitraat

Vitamine B2

4,8 mg

342%

Rriboflavine

Vitamine B3

54 mg

337%

nicotinamide

Vitamine B5

18 mg

300%

calcium-d-pantothenaat

Vitamine B6

6 mg

428%

pyridoxine HCl

Vitaminen

Vitamine B12

20 mcg

800%

cyanocobalamine

Vitamine C

60 mg

75%

ascorbinezuur

Vitamine K1

100 mcg

133%

fytomenadion

Chroom

125 mcg

312%

chloride

Jodium

150 mcg

100%

Kalium

Mineralen

Kruiden

Banabablad

50 mg

Extract

Citrusbioflavonoiden

25 mg

Extract (60%)

Groene thee

480 mg

Extract 50% polyfenolen

Spaanse peper

75 mg

Salix matsudana

200 mg

Extract

Druivenpit

100 mg

Extract 95% OPC

*) Referentie Inname.

Categorie: Vitaminen, Kruiden. Ingredienten: Groene thee extract, Salix matsudana extract, hpmc (verdikkingsmiddel / capsulehuls), vitaminen,
Druivenpit extract, Spaanse peper, tricalciumfosfaat (vulstof), Banabablad extract, bioflavonoiden complex (60%), mineralen, zonnebloemolie (antiklontermiddel). Allergie informatie: Dit product bevat geen bekende allergenen.

Geadviseerd dagelijks gebruik
3 capsules per dag, met ruim water innemen. Bij voorkeur verdelen over de dag en
tijdens een maaltijd.
Waarschuwingen
Aanbevolen dosering niet overschrijden. Een gezonde leefstijl is van belang. Een
voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. Niet geschikt
voor zwangere en borstvoeding gevende vrouwen. Dit voedingssupplement is niet
geschikt voor kinderen tot en met 10 jaar. (5 mg < B6 < 7mg).
Bewaaradvies
Bij kamertemperatuur en droog bewaren. Buiten bereik van jonge kinderen houden.

