
NL STERRENSTOF FAT-BURNER WATERMELON  

Sterrenstof Fat-Burner bevat een krachtige samenstelling van hoogwaardige ingrediënten die 

een grote bijdrage leveren op het gebied van vetverbranding. De Sterrenstof Fat-Burner heeft 

een heerlijke verfrissende en fruitige smaak. 

Gebruik: Neem 1 dosering in de ochtend en/of na de lunch. Dagelijkse dosering niet 

overschrijden. 

Waarschuwing: Een voedingssupplement mag niet als een vervanger van een gevarieerde, 

evenwichtige voeding en gezonde leefstijl worden gebruikt. Niet geschikt voor kinderen. 

Zwangere vrouwen dienen eerst een dokter te raadplegen voor gebruik van dit product. 

Product bevat cafeïne. 

Dosering:  Meng 1 scoop 6 gr met 250 ml water. 

Bewaaradvies: Op een koele en droge plek buiten bereik van kinderen bewaren. Ten minste 

houdbaar tot zie onderkant verpakking. 

EN STERRENSTOF FAT BURNER WATERMELON 

Sterrenstof Fat-Burner contains a powerful composition of high-quality ingredients that make 

a high contribution to fat burning. The Sterrenstof Fat-burner has a delicious refreshing and 

fruity taste.

Use: Take 1 dose in the morning and/or 1 after lunch. Do not exceed daily dosage. 

Warning: A dietary supplement should not be used as a substitute for varied, balanced diet 

and healthy lifestyle. Not suitable for children. Pregnant women should consult a doctor 

before using this product. Product contains caffeine.  

Storage advice: Keep out of the reach of children. Store the product in a cool and dry place. 

Best before: see packaging.  

STERRENSTOF FAT BURNER WATERMELON

Per dosering/ Per dosage (6 gram)  per 6 g 

L-Tyrosine L-Tyrosine 600 mg

L-Carnitine L-Carnitine 500 mg

Groene thee extract  Green tea extract 250 mg

L-theanine L-theanine 200 mg

Cafeïne Caffeine 200 mg

Choline bitartraat Choline bitartrate 100 mg

EGCG (van groene thee extract) EGCG (from green tea extract) 38 mg

NL Ingrediënten: maltodextrine, l-tyrosine, l-carnitine, aroma, groene thee extract, l-theanine, 

voedingszuur: citroenzuur, cafeïne anhydraat, zoetstof: sucralose, kleurstof: rode biet, kurkuma, 

choline bitartrate.

EN Ingredients: maltodextrin, l-tyrosine, l-carnitine, flavour, green tea extract, l-theanine, 

acidity regulator: citric acid, caffeine anhydrous, sweetener: sucralose, colouring agent: red beet 

and kurkuma, choline bitartrate.

CONTENT 

300 g 

SERVINGS 

50x 

watermelon

VOEDINGSSUPPLEMENT - INHOUD 300 GRAM

FAT BURNER


