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Błonnik+Jęczmień tabl. 120 tabl.
 

Cena: 15,82 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 tabl.

Postać tabl.

Producent NOMINO HEALTHCARE SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Błonnik + Jęczmień młody zielony to produkt o składzie specjalnie opracowany w celu wspomagania odchudzania poprzez
powodowanie uczucia sytości. Stosowanie produktu poprawia perystaltykę jelit, pomaga eliminować z organizmu toksyny i metale
ciężkie.

  Błonnik to niestrawny sacharyd pochodzenia roślinnego, który utrzymuje prawidłowe czynności perystaltyczne jelita grubego oraz dba
o prawidłowy cykl wypróżnień. Dzięki swojemu wpływowi na układ pokarmowy wspomaga utrzymanie właściwej masy ciała.
  Ekstrakt młodego zielonego jęczmienia pozyskiwany jest z młodych pędów. Naturalnie w młodym zielonym jęczmieniu występują
liczne witaminy (m.in.: C, A, E, oraz z grupy B), minerały (m.in.: potas, magnez, cynk) oraz substancje odżywcze takie jak: białko,
węglowodany, błonnik.
  Ananas, w jego owocach występuje bromelina – enzym wspomagający działanie zawartych w nim pektyn. Jest to enzym z grupy
enzymów proteolitycznych tj. trawiących spożyte białko.
  Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
  Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych, węglowodanów, tłuszczów, białek i
prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

*Skuteczność zawartych w Błonnik + Jęczmień młody zielony składników potwierdzona jest w licznych badaniach i pracach naukowych.

Zalecane spożycie: 
zalecana do spożycia porcja preparatu to 1-6 tabletek dziennie. Maksymalna zalecana dzienna porcja to 6 tabletek. Przyjmować pół
godziny przed posiłkiem popijając dużą ilością wody.

Ostrzeżenia:
nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią możliwość stosowania
preparatu należy skonsultować z lekarzem. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Należy
stosować zbilansowaną i zróżnicowaną dietę oraz prowadzić zdrowy tryb życia.
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Warunki przechowywania: 
przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 25oC), w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym miejscu. Chronić przed
światłem i wilgocią.

Dostępne opakowanie: 120 tabletek (100+20 gratis)

Status: Suplement diety
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