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Błonnik z ananasem + CLA x 100 tabl (BigGarden)
 

Cena: 37,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 tabl

Postać Tabletki

Producent BIGGARDEN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Błonnik jabłkowy, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; błonnik owsiany, błonnik pszeniczny, CLA (kwas linolowy
sprzężony 337%), laktoza, proszek ananasowy, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych. Zawiera cukry.

Zawartość w zalecanej dziennej porcji (6 tabletek):
Błonnik jabłkowy 1500 mg*
Błonnik owsiany 510 mg*
Błonnik pszeniczny 510 mg*
Błonnik pokarmowy całkowity: 1812 mg*
Ananas: 180 mg*
CLA: 101,1 mg*
* brak Referencyjnej Wartości Spożycia.

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 100 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Wspomaga odchudzanie.
Błonnik przyczynia się do przyspieszenia trawienia.
Wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego i perystaltyki jelit.
Wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
6-10 tabletek dziennie w podzielonych dawkach. Przyjmować pół godziny przed posiłkiem popijając obficie wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w sposób niedostępny
dla małych dzieci.

Producent
BigGarden Sp. z o.o.
ul. Pionierów 9 lok.1
05-540 Zalesie Górne

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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