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Błonnik z ananasem + chrom x 100 tabl (BigGarden)
 

Cena: 28,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 tabl

Postać Tabletki

Producent BIGGARDEN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Krzemionka koloidalna, substancja przeciwzbrylająca: ditlenek krzemu, substancja wypełniająca: laktoza jednowodna, substancja
przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, błonnik jabłkowy, błonnik pszeniczny,
błonnik owsiany, proszek ananasowy, chrom organiczny

zawartość w 1 tabletce:

Błonnik jabłkowy 350mg*
Błonnik pszeniczny 110mg*
Błonnik owsiany 110mg*
Proszek ananasowy 30mg*
Chrom organiczny 1µg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
100 tabletek (zawartość netto: 100 x 700mg)

Charakterystyka
Wskazany dla osób z nadwagą, dużym łaknieniem, prowadzących siedzący tryb życia, o małej aktywności ruchowej. W szczególności
dla osób o wolnej przemianie materii z tendencjami do zaparć.

Przeciwwskazania
Niezalecany dla osób wrażliwych i uczulonych na składniki preparatu.

Stosowanie
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Stosować 6-10 tabletek dziennie, w dawkach podzielonych, 30 minut przed głównymi posiłkami, obficie popijając wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
BioGarden Sp. z o.o.
05-540 Krupia Wólka
Górna 28

Ważne informacje
Nie spożywaj błonnika bez jednoczesnej dużej ilości płynów, może to nawet nasilić zaparcie. Zalecane jest wypijanie ok. 2l napojów
dziennie.

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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