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Błonnik jabłkowy 150 g (Gal)
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 g

Postać Proszki

Producent GAL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Błonnik jabłkowy.

Zawartość w 1 łyżeczce produktu:
Wartość energetyczna 14,18 kJ / 3,36 kcal
Błonnik pokarmowy 2,10 g
w tym:

nierozpuszczalny 1,75 g
rozpuszczalny 0,35 g

Węglowodany przyswajalne 0,49 g
Białko 0,22 g
Tłuszcz 0,06 g

Masa netto
Masa netto: 150 g

Charakterystyka

Naturalny błonnik pokarmowy
Wypełniając żołądek, zmniejsza poczucie głodu
Usprawnia przemianę materii
Sprzyja utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi.

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią przyjmowanie preparatu powinny
skonsultować z lekarzem.

Stosowanie
Dawkowanie preparatu należy dostosować do indywidualnych potrzeb organizmu. Rozpocząć od 1 łyżeczki (ok. 3,5 g) dziennie i
stopniowo zwiększać do momentu zauważenia optymalnych efektów. Preparat należy wymieszać z wodą, innym napojem lub jogurtem.
Popić szklanką wody. Nie należy spożywać preparatu na sucho. Nie należy przyjmować więcej niż 20 g preparatu na dobę.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej do 25°C w suchym miejscu. Chronić przed światłem. Przechowywać w sposób niedostępny
dla małych dzieci.

Producent
S.P.R.P. GAL L.P.M.Ł. Marek s.j.
ul. Krótka 4,
61-012 Poznań

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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