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DAILY RECOMMENDATION: Take 2
capsules a day, unchewed with
sufficient liquid (1 capsule in the
morning and 1 capsule in the
evening).

Opakowanie miesięczne
60 kapsułek po 1,486 g
One Month Supply
60 capsules each with 1,486 g
Jakość produktu odpowiada międzynarodowym standardom
GMP.
Excellent product quality in conformance with international
GMP standard.

89,2 g

roślinnego (z krokosza barwierskiego) (z przeciwutleniaczem (tokoferol)), żelatyna, L-karnityna, środek utrzymujący
wilgoć (glicerol, sorbitol), olej roślinny (z trójglicerydów
średniołańcuchowych/olej MCT (kokosowy, z nasion palmy
oleistej)), emulgator (lecytyna sojowa), witamina C, środek
przeciwzbrylający
(dwutlenek
krzemu),
barwnik
(dwutlenek tytanu), aromat.
E INGREDIENTS: Conjugated Linoleic Acid Glycerides from
Vegetable Oil (Safflower Oil) (with Antioxidant (Tocopherol)), Gelatine, L-Carnitine, Humectant (Glycerol, Sorbitol),
Vegetable Oil (medium-chain Triglyceride/MCT Oil
(Coconut/Palmkernel)), Emulsifier (Soya Lecithin), Vitamin
C, Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Colour (Titanium
Dioxide), Flavour.
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Kapsułki / Capsules

Producent: PM-International AG
An der Hofweide 17 • 67346 Speyer, Germany
Przedstawiciel: PM-International Sp. z o.o.
ul. Bukszpanowa 70 • PL-40750 Katowice

Niemiecka jakość produktu. Opracowano i wyprodukowano wyłącznie dla PM-International Group.
German quality product. Manufactured and packaged
exclusively for the PM-International Group.
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Termin przydatności do spożycia i nr serii: na spodzie opakowania.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Best before end and Lot No.: see bottom. Store in a cool, dry place.

UWAGA: Zaleca się nieprzekraczanie proponowanej dziennej dawki do spożycia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego
stylu życia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
CAUTION: Do not exceed the stated recommended daily dose. Food supplements
should not be used as a substitute for a varied and balanced diet and a healthy
lifestyle. Keep out of reach of young children.

www.fitline.com
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PL SKŁAD: glicerydy sprzężonego kwasu linolowego z oleju
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DZIENNE ZALECENIE: Po 1
kapsułce rano i wieczorem, nie
rozgryzać, popijać wystarczającą
ilością płynu.
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Do stosowania wyłącznie w połączeniu z Balsamem CC-Cel,
masażem i aktywnością fizyczną./For use only in combination with CC-Cel Lotion, massage and sports.

w dziennej porcji (2 kapsułki) % NRV1
Wartość odżywcza
per daily portion (2 capsules)
Average Value
12 mg
Witamina C/ Vitamin C
15
L-karnityna/L-Carnitine 600 mg
Sprzężony kwas linolowy
Conjugated linoleic acid 600 mg
1
NRV (Referencyjna wartość spożycia osoby dorosłe)/percent of the daily reference
intake value (adults))
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Suplement diety z trójglicerydem sprzężonego kwasu
linolowego, L-karnityną i witaminą C.
Food supplement with conjugated linoleic acid
Triglyceride, L-Carnitine and Vitamin C.

Skóra / Skin*

* Witamina C przyczynia się do budowy włókien kolagenowych i utrzymania
prawidłowych funkcji skóry.
Vitamin C contributes to normal collagen formation for the normal function of skin.

