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Colon c proszek 200 g + 50 g GRATIS!!!
 

Cena: 49,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 200 g + 50 g

Postać Proszki

Producent ORKLA CARE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Colon C w proszku to suplement diety mający wspierać prawidłowe funkcjonowanie jelit. Przeznaczony jest do codziennego spożywania,
dla dorosłych oraz dzieci powyżej 12 roku życia. Preparat może pomóc w kontrolowaniu wagi ciała oraz uregulowaniu wypróżnień i
wspomóc całą pracę jelit. Jego regularne spożywanie może przyspieszyć przesuwanie się masy kałowej, a tym samym ułatwić
wypróżnianie. Suplement wspiera również równowagę flory bakteryjnej i ułatwia kontrolowanie stężenia cholesterolu we krwi.

Suplement diety Colon C zawiera łupinę nasienną babki, która stanowi cenne źródło błonnika pokarmowego włókna roślinnego.
Znajdując się w przewodzie pokarmowym, zaczyna pęcznieć, co daje uczucie sytości i wspiera przesuwanie się masy kałowej w
przewodzie pokarmowym. Produkt zawiera też inulinę z cykorii, która może wspomóc pracę jelit, oraz podwójnie powlekane bakterie
kwasu mlekowego (Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium lactis), czyli bakterie należące do naturalnej flory bakteryjnej organizmu,
które jednak dzięki specjalnej technice powlekania mają do stu razy większą przeżywalność.

Colon C w proszku wspierający pracę jelit należy przyjmować dwa razy dziennie w równych odstępach czasowych, najlepiej rano i
wieczorem, przed posiłkiem. Jednorazowa dawka powinna wynosić 5 g proszku, czyli mniej więcej czubatą łyżeczkę, zmieszanego z 250
ml wody. Suplement diety można przyjmować wyłącznie doustnie, po rozpuszczeniu w wodzie, soku, jogurcie czy innej chłodnej
potrawie. Zawsze należy popić suplement sporą ilością płynu. Przyjmowany bez zalecanej ilości wody, suplement może powodować
zaparcia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Produkt nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego, dlatego może być
stosowany przez wegetarian i wegan.

Suplement diety Colon C proszek może oddziaływać z lekami poprzez wpływanie na ich wchłanianie, dlatego powinien być przyjmowany
w co najmniej godzinnym odstępie czasowym od wszelkich leków. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stosowania suplementu
diety należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli podczas przyjmowania preparatu nastąpią jakiekolwiek niepokojące
objawy, należy przerwać suplementację i skontaktować się z lekarzem.

Suplement diety Colon C należy przechowywać w zacienionym i suchym miejscu, które nie jest dostępne dla dzieci, w temperaturze
poniżej 25 stopni Celsjusza. Natomiast po otwarciu produkt można przechowywać wyłącznie w lodówce, w temperaturze poniżej 5

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/colon-c-proszek-200-g-50-g-gratis-u.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

stopni Celsjusza. W żadnym wypadku nie należy stosować suplementu po upływie terminu ważności. Spożywanie suplementu przez
kobiety w ciąży i karmiące piersią zaleca się skonsultować z lekarzem.

Colon C jest suplementem diety, co oznacza, że jego zadaniem jest wyłącznie wspierać funkcjonowanie organizmu. Nie może być
stosowany jako lek ani zamiennik zdrowej, zróżnicowanej diety.

Składniki
Łupina nasienna babki jajowatej (Plantago ovata), inulina z cykorii (Cichorium intybus), podwójnie powlekane bakterie z rodzaju
Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium lactis.

Wartość odżywcza w 10 g - zalecanej dziennej porcji:
Łupina nasienna babki jajowatej 6,18 g*
Inulina z cykorii 3,48 g*
Suma bakterii kwasu mlekowego (1:1): Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium lactis 1x108 jtk*

*jtk - jednostka tworząca kolonię bakterii
* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
250 g

Charakterystyka

Colon C - suplement diety w proszku, zawierający łupinę nasienną babki jajowatej (źródło błonnika pokarmowego), która posiada
zdolność pęcznienia w przewodzie pokarmowym, dzięki czemu przyspiesza przesuwanie się mas zawartych w jelitach oraz daje
uczucie sytości.
Preparat przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 12-go roku życia.
Może być stosowany podczas ciąży i karmienia piersią.
Łupina nasienna babki jajowatej jest źródłem błonnika pokarmowego włókna roślinnego, które posiada zdolność pęcznienia w
przewodzie pokarmowym, dzięki czemu przyspiesza przesuwanie się mas zawartych w jelitach oraz daje uczucie sytości.
Wpływa na pracę jelit i ułatwia wypróżnianie, dodatkowo pomaga kontrolować stężenie cholesterolu we krwi.
Inulina z cykorii wpływa na pracę jelit oraz pomaga kontrolować wagę w ramach odpowiedniej diety.
Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium lactis to podwójnie powlekane bakterie kwasu mlekowego, które są naturalnym
elementem flory bakteryjnej naszego organizmu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 razy dziennie po 1 czubatej łyżeczce (5 g) zmieszać z 1/2 szklanki płynu (np. wody, soku etc.) i wypić przed posiłkami rano i
wieczorem. Popić dodatkową porcją płynu. Łączna ilość przyjętego płynu na 5 g Colon C nie powinna być mniejsza niż 250 ml. Przed
użyciem dokładnie wymieszać.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po otwarciu przechowywać w lodówce, szczelnie zamknięte.

Producent
Orkla Care S.A.
05-250 Radzymin
Ul. Polna 21

Ważne informacje
Suplement diety może być spożywany przez wegetarian i wegan.

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.
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Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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