
 

 

 

Dokumentacja techniczna produktu 

30 kapsułek x 730 mg 

 

 

   

 

 

WWW: http://nutriprofits.com 

Obsługa partnerów: support@nutriprofits.com 

© 20132018 NutriProfits. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

http://nutriprofits.com/
mailto:support@nutriprofits.com


 

 
 

 

ETYKIETA SUPLEMENTU DIETY PIPERINOX 

PIPERINOX 
SUPLEMENT DIETY 

 

30 kapsułek / 730 mg 
Piperinox to wieloskładnikowy suplement diety ułatwiający kontrolę wagi ciała ze względu na 
zawartość czarnego pieprzu, gorzkiej pomarańczy oraz cynamonu. Produkt dzięki zawartości 
ekstraktu pieprzu kajeńskiego standaryzowanego na zawartość kapsaicyny przyczyna się  do 
redukcji wagi ciała, a zawarty w nim chrom wspiera trawienie oraz utrzymanie prawidłowego 
poziomu cukru we krwi. Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy zawarty w Piperinox wspomaga 
metabolizm węglowodanów oraz metabolizm i degradację tłuszczów. Dodatkowo zawar ty w 
produkcie imbir lekarski wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego i działa 
antyoksydacyjnie, a czarny pieprz wspomaga funkcje oczyszczające wątroby poprzez wsparcie 
krążenia krwi przez drobne naczynia włosowate i kapilarne. 
 

PL 1 kapsułka 

Ekstrakt z nasion guarany [22% kofeiny] 200,00 mg 

Ekstrakt z kory cynamonowca 100,00 mg 

Ekstrakt z owoców pomarańczy gorzkiej [6% synefryny] 100,00 mg 

Ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego [5% gingeroli] 100,00 mg 

Ekstrakt z owoców papryki rocznej [10% kapsaicyny] 75,00 mg 

Ekstrakt z owoców pieprzu czarnego – BioPerine® [95% piperyny] 10,00 mg 

Chrom 40,00 µg 
(100% RWS*) 

  *RWS – Referencyjna Wartość Spożycia 

 
SKŁADNIKI: Ekstrakt z nasion guarany [22% kofeiny] (Paullinia cupana); otoczka kapsułki – 
hydroksypropylometyloceluloza; ekstrakt z kory cynamonowca (Cinnamomum cassia); 
ekstrakt z owoców pomarańczy gorzkiej [6% synefryny] (Citrus aurantium); ekstrakt z kłącza 
imbiru lekarskiego [5% gingeroli] (Zingiber officinale); ekstrakt z owoców papryki rocznej [10% 
kapsaicyny] (Capsicum annuum L.); substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów 
tłuszczowych; ekstrakt z owoców pieprzu czarnego – BioPerine® [95% piperyny] (Piper 
nigrum L.); barwnik – dwutlenek tytanu; pikolinian chromu. 
SPOSÓB UŻYCIA: Zalecana porcja do spożycia to 1 kapsułka dziennie między posiłkami. 
Preparat popić około 300 ml wody. 
OSTRZEŻENIA: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt 
nie powinien stosowany jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego stylu życia. Preparat 
nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących. 
SPOSÓB PRZECHOWYWANIA: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 
pokojowej w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywanie w miejscu niedostępnym 
dla małych dzieci. 
NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED KOŃCEM / NUMER PARTII PRODUKCYJNEJ: Patrz na 
spodzie opakowania.  
PRODUCENT: Natural Labs LLC, 501 Silverside Rd, Ste 105, Wilmington, DE 19809, USA. 
KRAJ POCHODZENIA: Unia Europejska. 
MASA NETTO: 21,90 g 

  



 

 
 

 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ LABORATORYJNYCH 

 



 

 
 

POWIADOMIENIE O WPROWADZENIU DO OBROTU  

 

 


