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Bio-błonnik x 150 tabl
 

Cena: 50,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 tabl

Postać Tabletki

Producent PHARMA NORD

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Bio-błonnik w postaci tabletek od Pharma Nord z wysoką zawartością błonnika pochodzenia roślinnego jest wyrobem
wspomagającym pracę układu pokarmowego oraz pozbywanie się z układu pokarmowego zbędnych produktów przemiany materii.
Suplement diety może być stosowany przez osoby dorosłe.

Na co jest Bio-błonnik? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie zdrowych posiłków w błonnik, pomagając uzupełnić
ewentualne niedobory tego składnika diety. W składzie suplementu diety znajduje się mieszanka włókien jadalnych, które są
pozyskiwane ze skórki cytryny oraz buraków cukrowych. Poprzez pęcznienie w układzie pokarmowym błonnik rozpuszczalny przyczynia
się do zmniejszenia uczucia głodu, a błonnik nierozpuszczalny pomaga zwiększyć efektywność wypróżnień. Suplement diety Bio-błonnik
wspomaga pracę układu pokarmowego i jelit, przyczyniając się do regularnego i bezproblemowego wypróżniania. Dzięki wspomaganiu
funkcjonowania układu pokarmowego i prawidłowej defekacji pośrednio tabletki Bio-błonnik przyczyniają się do zmniejszenia czasu
pasażu toksycznych substancji, które mogłyby przyczyniać się do podrażnień ścian jelit, jeśli zalegałyby w układzie pokarmowym zbyt
długo.

W opakowaniu znajduje się 150 tabletek Bio-błonnik. W skład 4 tabletek wchodzi 1840 mg rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego
błonnika z buraka cukrowego oraz skórki cytrynowej. Skład suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze, do których można
zaliczyć poliwinylopirolidon, celulozę mikrokrystaliczną oraz stearynian magnezu, a dodatkowo dwutlenek krzemu amorficzny oraz
hydroksypropylometylocelulozę. Suplement diety Bio-błonnik powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodnie z
zalecanym przez niego dawkowaniem. Producent zaleca przyjmowanie 4–12 tabletek Bio-błonnik dziennie, zależnie od potrzeb lub
wskazań lekarza. Nie należy przyjmować większej dawki suplementu diety niż rekomendowana. W czasie przyjmowania błonnika dobrze
pilnować odpowiedniego przyjmowania płynów w większych dawkach. Jest to bardzo istotne, by błonnik prawidłowo pęczniał w drogach
pokarmowych.

Bio-błonnik jest suplementem diety, który posiada również przeciwwskazania, czyli nie wszyscy pacjenci powinni z niego korzystać.
Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników zawartych w formule tabletek Bio-błonnik. Wystąpienie objawów
nadwrażliwości po zastosowaniu suplementu diety Bio-błonnik stanowi wskazanie do jego odstawienia i skonsultowania się z lekarzem.
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Suplementu diety Bio-błonnik nie można traktować jako zamiennika zdrowej diety i zbilansowanych posiłków, gdyż nie jest w stanie ich
zastąpić. Produkt może wzbogacać zdrową dietę, jednak należy przyjmować go w dawkach nie większych od rekomendowanych. 
Suplement diety Bio-błonnik powinien być również prawidłowo przechowywany. Bardzo ważne jest to, aby tak zabezpieczyć go przy
przechowywaniu, by nie był widoczny i dostępny dla dzieci. Kapsułki można przechowywać w temperaturze pokojowej, jednak należy je
zabezpieczyć, aby były chronione przed działaniem wilgoci.

Składniki
błonnik z buraka cukrowego i skórek cytrynowych, poliwinylopirolidon, celuloza mikrokrystaliczna,
stearynian magnezu, dwutlenek krzemu amorficzny, hydroksypropylometyloceluloza

Zawartość w 4 tabletkach:

rozpuszczalny i nierozpuszczalny błonnik z buraka cukrowego i skórki cytrynowej 1840 mg*

*brak zalecanego dziennego spożycia

Masa netto
150 tabletek (zawartość netto: 150 x 723mg)
zawartość netto opakowania: 108g

Charakterystyka
Bio-Błonnik zawiera mieszankę włókien jadalnych pozyskiwanych ze skórki cytryny i buraków cukrowych, co pomaga zrekompensować
braki błonnika w współczesnej diecie. Bio-Błonnik wspomaga prawidłową pracę układu pokarmowego: regularne i skuteczne
wypróżnienia. Dobrze funkcjonujący układ trawienny zmniejsza czas pasażu toksycznych substancji, które mogą powodować
podrażnienie ściany jelita w przypadku zbyt długiego gromadzenia.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
Stosować 4-12 tabletek dziennie, w zależności od potrzeb lub wskazań.

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

Producent
Producent:
Pharma Nord ApS
Tinglykke 4-6,
6500 Vojens, Dania

Importer i Dystrybutor:
Pharma Nord Sp z o.o.
Ul. Zwoleńska 24C
04-761 Warszawa

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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