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Colon Slim proszek 300 g
 

Cena: 55,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 300 g

Postać Proszki

Producent ORKLA CARE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Inulina z cykorii (Cichorium intybus), łupina nasienna babki jajowatej (Plantago ovata), izolat białka grochu (Pisum sativum), ekstrakt z
korzenia konjac (Amorphophallus konjac) standaryzowany na zawartość glukomannanu, ekstrakt z melonowca właściwego (Carica
papaya), premiks mineralny (mleczan żelaza (II), siarczan cynku, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, selenian (IV) sodu, jodek
potasu), chlorek chromu (III)

Zawartość w dziennej porcji (24g):
Wartość energetyczna 222 kJ/54 kcal
Tłuszcz < 0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone < 0,1 g
Węglowodany < 0,5 g
w tym cukry < 0,5 g
Błonnik 3 g
Sól 0,17 g
Żelazo 10,5 mg (75% RWS)
Cynk 7,5 mg (75% RWS)
Miedź 0,75 mg (75% RWS)
Mangan 1,5 mg (75% RWS)
Selen 41,25 µg (75% RWS)
Chrom 48 µg (120% RWS)
Jod 112,5 µg (75% RWS)
Inulina z cykorii 7,7 g*
Łupina nasienna babki jajowatej 6,5 g*
Ekstrakt z korzenia konjac 3,4 g*
w tym glukomannan 3 g*
Ekstrakt z melanowca właściwego 2,4 g*
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* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
300 g

Charakterystyka
Zawarta w suplemencie diety Babka jajowata korzystnie wpływa na pracę jelit i ułatwia wypróżnianie. Cykoria wspiera odchudzanie,
pracę jelit i kontrolę wagi. Glukomannan pomaga w utracie wagi. Melonowiec pełni rolę w redukcji tkanki tłuszczowej. Jod, mangan,
miedź i żelazo pomagają utrzymać prawidłowy metabolizm energetyczny. Natomiast chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego
poziomu glukozy we krwi.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Trzy razy dziennie 2 płaskie łyżeczki (4 g każda) zmieszać ze szklanką płynu (wody lub soku) i wypić. Popić dodatkową porcją płynu.
Istnieje ryzyko zadławienia się w przypadku osób mających trudności z połykaniem lub w przypadku spożycia z niewystarczającą ilością
płynu. Zaleca się spożycie z dużą ilością wody celem zagwarantowania, że substancja dotrze do żołądka.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Wyprodukowano w Polsce dla:
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.
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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