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Colon C proszek 200 g
 

Cena: 46,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 g

Postać Proszki

Producent ORKLA CARE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Colon C to suplement diety w formie proszku, który zawiera składniki wspomagające utrzymanie zdrowej kondycji jelit. Preparat ten
przeznaczony jest do stosowania przez osoby dorosłe, jak również dzieci w wieku powyżej 12. roku życia. W składzie suplementu diety
Colon C znajdziemy trzy składniki naturalne: łupinę nasienną babki jajowatej (cenne źródło błonnika pokarmowego), inulinę pozyskiwaną
z cykorii (wspomaga trawienie i pomaga w kontrolowaniu wagi), a także bakterie należące do rodzaju Bifidobacterium lactis i
Lactobacillus acidophilus (naturalny element flory bakteryjnej ludzkiego organizmu).

Colon C to produkt, który może być przyjmowany przez wegan oraz wegetarian. Jedno opakowanie Colon C zawiera 200 g proszku, czyli
20 zalecanych dziennych porcji preparatu.

Charakterystyka
Suplement diety Colon C to preparat w proszku, który przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia, w tym także
wegan i wegetarian. W jego składzie znajdziemy takie składniki naturalne jak:

● łupina nasienna babki jajowatej, będąca cennym źródłem błonnika pokarmowego. Wspiera prawidłowe funkcjonowanie jelit, ułatwiając
tym samym pasaż jelitowy, a także pomaga w zachowaniu komfortu trawiennego. Substancja ta może być stosowana w przypadku
okazjonalnych zaparć, jak np. w okresie ciąży lub przy hemoroidach. Łupina nasienna babki jajowatej przyczynia się także do obniżenia
poziomu cholesterolu i lipidów we krwi, przez co wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia. Co ważne, łupina
nasienna babki jajowatej przyczynia się do przyspieszenia procesu przesuwania się mas zawartych w jelitach, a także do zachowania
uczucia sytości;
● cykoria podróżnik, bogata w inulinę, która wspomaga trawienie, przyczyniając się w ten sposób do stymulacji produkcji ustrojowych
płynów trawiennych, a także ruchu żołądkowo-jelitowego. Cykoria pomaga także w kontrolowaniu wagi w ramach stosowanej diety;
● bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium lactis, które stanowią naturalny element flory bakteryjnej
organizmu i są uwalniane dopiero w jelicie.

Colon C może być przyjmowany przez kobiety ciężarne, jak również kobiety karmiące piersią.
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Stosowanie
Zalecane dawkowanie Colon C u dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia wynosi: 1 czubata łyżeczka (około 5 g) proszku przyjmowana
dwa razy dziennie (rano i wieczorem). Nie zaleca się przekraczania zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Przed użyciem należy wstrząsnąć opakowaniem Colon C, a następnie wymieszać proszek z chłodną wodą lub sokiem. Wypić
natychmiast po przyrządzeniu. Colon C można dodawać także do jogurtu lub innych chłodnych potraw. Preparat należy zawsze
przyjmować z podaną ilością płynów – minimalne zalecane spożycie płynów na każde 5 g produktu to 250 ml. Za mała podaż płynu
może powodować zaparcia.

Z uwagi na fakt, że łupina nasienna babki jajowatej skraca czas pasażu w jelitach, Colon C może wpływać na wchłanianie leków. W
związku z tym zaleca się przyjmowanie Colon C co najmniej godzinę przed lub po zażyciu leków.

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
200 g

Przeciwwskazania
Colon C nie powinien być stosowany w sytuacji nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie
Suplement diety Colon C należy przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej. Chronić przed
dostępem światła i wilgoci, a także kontaktem z małymi dziećmi.

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

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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