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Aliness Błonnik Witalny Plus z Acerolą i Fibregum 500 g
 

Cena: 50,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 500 g

Postać Proszki

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
babka płesznik, łupina babki jajowatej, błonnik akacjowy, wyciąg z owoców Aceroli zawierający 25% naturalnej witaminy C.

Zawartość w 1 miarce:

Nasiona babki płesznik - 4,3 g*
Łupina babki jajowatej - 1,1 g*
Błonnik akacjowy (fibregum) - 0,48 g*
Wyciąg z owoców Aceroli - 120 mg, w tym

witamina C - 30 mg (37,5% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
500 g

Charakterystyka
Nasiona babki płesznik oraz Łuski babki jajowatej: 

przyczynia się do poprawy perystaltyki jelit i regularnych wypróżnień poprzez zmiękczanie konsystencji treści jelitowej i
zwiększenia jej objętości.
pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi.

FIBREGUM

rozpuszczalny, naturalny błonnik
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Zawarta w ekstrakcie z owoców aceroli witamina C:

Wspiera prawidłowe wytwarzanie kolagenu, aby zachować prawidłowe funkcje skóry i naczyń krwionośnych
Wspiera prawidłowy metabolizm energetyczny organizmu
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego
Pomaga zmniejszyć uczucie znużenia i zmęczenia

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-2 miarki dziennie.
Porcję błonnika należy wymieszać w szklance wody i wypić. Jedna miarka (10 ml) błonnika to odpowiednik 6 gram produktu (sterylna
miarka znajduje się w środku opakowania).

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
MedicaLine
Wyspiańskiego 8a
05-400 Otwock

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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