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Humavit Multibłonnik x 180 tabl
 

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 180 tabl

Postać Tabletki

Producent GOLDSTUDIO

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Zawiera substancje błonnikowe pochodzenia naturalnego. Błonnik pokarmowy jest niestrawną częścią roślin, promującą zdrowie jelit.
Błonnik i glukomannan zwiększają uczucie sytości i wpływają na redukcję masy ciała. Inulina zmniejsza niestrawność i uczucie głodu.

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, substancja wiążąca: skrobia ziemniaczana, błonnik jabłkowy, błonnik owsiany,
ekstrakt z korzenia cykorii (DER 16-17:1), stabilizator: fosforan triwapniowy, glukomannan

Wartości odżywcze Zawartość składników wykazujących efekt fizjologiczny w
dziennej porcji produktu - 6 tabletek:

Błonnik jabłkowy 360 mg
Błonnik owsiany 254 mg
Inulina z cykorii 120 mg
Glukomannan 96 mg

Stosowanie
Zalecane spożycie: 3 razy dziennie po 2 tabletki w trakcie lub po posiłku, popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Przeciwwskazania
Uwaga: Produkt przeznaczony dla dorosłych. Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i w okresie karmienia. Suplement diety nie może
być stosowany jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz nie zastąpi zdrowego trybu życia. Przechowywać w suchym
miejscu, w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
GOLDSTUDIO Adam Rudziński
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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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