
Red Tea Forte
DOPLNĚK STRAVY

Red Tea forte:
EXTRAKT Z ČERVENÉHO ČAJE PU-ERH + EXTRAKT Z ČERNÉHO PEPŘE
+ PIKOLINÁT CHROMU (CHELÁTOVÁ FORMA CHROMU). Doplněk stravy.
Složení: Extrakt z červeného čaje Pu-erh DER 4:1 (400 mg),standardizovaný na 30% 
polyfenolů (120 mg), extrakt z černého pepře DER 10:1 (100 mg), standardizovaný na 
10% piperinu (10 mg), pikolinát chromu (chelátová forma chromu), pullulanová 
kapsle.
Dávkování: 1 kapsle 1-krát denně, zapijte větším množstvím vody. Upozornění: 
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Doplňky stravy nejsou náhradou pestré 
stravy. Je důležité dodržovat zdravý životní styl a vyvážený způsob stravování.
Kontraindikace: Alergie na kteroukoliv složku přípravku. Doplněk stravy není určen 
pro malé děti. Užívání doplňku stravy během těhotenství nebo kojení je třeba 
konzultovat s lékařem.
Skladování: Uchovávejte na suchém a tmavém místě při pokojové teplotě, mimo 
dosah dětí.

CAPSULES / KAPSUŁEK / KAPSLÍ / KAPSÚL /

x 640 mg = 19,2 g
DARAB / CAPSULE

Pu-erh red tea extract DER 4:1, including: / polyphenols:
Ekstrakt z czerwonej herbaty Pu-erh DER 4:1, w tym: / polifenole:
Extrakt z červeného čaje Pu-erh DER 4:1, z toho: / polyfenoly:
Výťažok z červeného čaju pu-erh DER 4:1: / z toho polyfenoly:
Pu-erh vörös tea DER 4:1 kivonat: / ebben polifenolok:
Extract de ceai roșu Pu-erh DER 4:1, printre care: / polifenoli:

Black pepper extract DER 10:1, including: / piperine:
Ekstrakt z pieprzu czarnego DER 10:1, w tym: / piperyna:
Extrakt z černého pepře DER 10:1, z toho: / piperin:
Výťažok z čierneho korenia DER 10:1: / z toho piperín: 
Fekete bors DER 10:1 kivonat: / ebben piperin:
Extract din piper negru DER 10:1, printre care: / piperina:

Chromium picolinate (chromium chelate form) / Pikolinian 
chromu (forma chelatowa chromu) / Pikolinát chromu 
(chelátová forma chromu) / Pikolinát chrómu (chelátová 
forma chrómu) / Króm-pikolinát (króm-kelát formában) / 
Crom picolinat (chelat de crom)

400 mg
/ 120 mg

100 mg
/ 10mg

100 µg

1 capsule/ kap./ cap.

Net capsule weight: / Masa netto kapsułki: / Čistá hmotnost kapsle: /
Hmotnosť kapsuly netto: / Kapszula nettó tömege: / Greutatea netă a capsulei: /
500 mg


