THERMO HARD
Thermo Hard –Suplemento de Cafeína para Atletas
60 Softgels – Peso Líquido 30g
Nome do Produto
Thermo Hard –Suplemento de Cafeína para Atletas
60 Softgels – Peso Líquido 30g
Descrição
Thermo Hard é um poderoso termogênico que tem a função de acelerar o
metabolismo e é um grande aliado na queima de gordura. Eleva seus resultados
na hora do treino, pois aumenta sua concentração e fornece uma explosão de
energia durante a atividade física; Com sua formula diferenciada Thermo Hard
aumenta a lipólise (quebra de gordura) gerando um combustível extra para o seu
corpo, proporcionando os melhores resultados.
Descrição Curta
Thermo Hard é um poderoso termogênico que tem a função de acelerar o
metabolismo e é um grande aliado na queima de gordura. Eleva seus resultados
na hora do treino, pois aumenta sua concentração.
Benefícios






Acelera o metabolismo de gorduras;
Melhora da força;
Mais Energia durante os treinos;
Promove a termogênese;
Auxilia na perde de peso.

Ingredientes
Cafeína Anidra (cada porção de 2 Softgels possui 420mg de cafeína, sendo 210mg
em cada Softgel), cápsula de gelatina, água, umectante (glicerina). Corantes:
Dióxido de titânio, vermelho n° 5 e vermelho 40.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Sugestão de Uso
Consumir 1 porção (2 Softgels) antes da atividade física ou conforme
orientação do seu médico ou nutricionista.

Informação Nutricional
Porção 420mg (Porção 2 Softegls)
Quantidade por porção

%VD(*)

Valor Energético
0 kcal=0kj
0
Não contém quantidade significativa de carboidratos,
gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans,
fibra alimentar e sódio.
% (*) Valores diários de referência com base em uma
dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.

Cuidados de Conservação
Depois de aberto, recomenda-se consumir a Thermo Hard em até 30 dias.
Mantenha a embalagem bem fechada, ao abrigo de luz e em lugar fresco e seco.
‘ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU
CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER CONSUMIDO POR CRIANÇAS,
GESTANTES, IDOSOS E PORTADORES DE ENFERMIDADES.’’
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