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Regulobon 200 g
 

Cena: 37,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 g

Postać Proszki

Producent BONIMED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Błonnik owsiany, łupiny babki płesznik (Plantago psylium), bakterie lactobacillus acidophilus, krzemionka koloidalna.
Preparat może zawierać śladowe ilości migdałów, orzeszków ziemnych i innych orzechów.

Zawartość w 15 g

Łupina babki płesznik 6 g*
Błonnik owsiany 9 g*
Bakterie probiotyczne: lactobacillus acidophilus 5* 108 CFU*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
zawartość netto: 200g

Charakterystyka
Preparat pochodzenia naturalnego wspomagający perystaltykę jelit i prawidłowe wypróżnianie. Dostarcza organizmowi odpowiednią
ilość błonnika, a jelitom bakterie probiotyczne.
Zalecany do stosowania w trakcie i po antybiotykoterapii.
Pomocny w przywróceniu i utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
W celu redukcji masy ciała i w antybiotykoterapii spożywać 2-3 razy dziennie po 1 czubatej łyżeczce (5g) przed jedzeniem.
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W celu ułatwienia wypróżnienia spożywać 2-3 łyżeczki jednorazowo.
Preparat dodać do ok 200ml soku, jogurtu lub wody.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Laboratorium Medycyny Naturalnej
BONIMED
ul. Stawowa 23
34-300 Żywiec

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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