SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Colon Men proszek 200 g
Cena: 32,40 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

200 g

Postać

Proszki

Producent

ORKLA CARE

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
Łupina nasienna babki jajowatej (Plantago ovata), inulina z cykorii (Cichorium intybus), ekstrakt z pestek dyni (Cucurbita pepo), ekstrakt z
granatu (Punica granatum), drożdże wzbogacone w selen, podwójnie powlekane bakterie z rodzaju Lactobacillus acidophilus i
Bifidobacterium lactis.
Zalecana porcja dzienna (10 g) zawiera:
Wartość odżywcza: 82 kJ/20 kcal
Tłuszcz: <0,5 g
w tym kasy tłuszczowe nasycone: <0,1 g
Węglowodany: 0,3 g
w tym cukry: 0,1 g
Błonnik: 8,3 g
Białko: <0,5 g
Sól: 0,01 g
Selen: 60 mcg (110% RWS)
Łupina nasienna babki jajowatej (Plantago ovata): 6,14 g*
Inulina z cykorii (Cichorium intybus): 3,26 g*
Ekstrakt z pestek dyni: 130 mg*
Ekstrakt z granatu: 100 mg*
w tym kwas elagowy 70 mg*
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Drożdże wzbogacone w selen (źródło selenu): 0,03 g*
Suma bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium lactis 1x10^8 jtk
RWS - % Referencyjnej Wartości Spożycia
* brak RWS
* *jtk - jednostka tworząca kolonię bakterii
Masa netto
200 g
Charakterystyka
Łupina nasienna babki jajowatej jest źródłem błonnika pokarmowego - włókna roślinnego, które posiada zdolność pęcznienia w
przewodzie pokarmowym, dzięki czemu przyśpiesza przesuwanie się mas zawartych w jelitach oraz wspomaga uczucie uczucie
sytości.
Wspiera pracę jelit, przyczynia się do ułatwienia wypróżniania
Pomaga kontrolować stężenie cholesterolu we krwi.
Pestki dyni przyczyniają się do ochrony komórek prostaty. Wspierają pracę układu moczowego.
Selen wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz wpomaga proces spermatogenezy.
Inulina z cykorii wspiera pracę jelit i pomaga kontrolować wagę w ramach odpowiedniej diety.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
Stosować 2 razy dziennie po 1 czubatej łyżeczce (5 g) przed posiłkami rano i wieczorem.
Zmieszać z 1/2 szklanki płynu (wody lub soku) i wypić przed posiłkiem. Popić dodatkową porcją płynu.
Łączna ilość przyjętego płynu na 5 g suplementu diety COLON MEN nie powinna być mniejsza niż 250 ml.
Suplement diety przeznaczony jest dla dorosłych.
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
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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