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Rodzina Zdrowia Błonnik x 100 tabl
 

Cena: 13,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 tabl

Postać Tabletki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Rodzina Zdrowia Błonnik w postaci tabletek od Silesian Pharma jest produktem dostarczającym do organizmu 3
źródła błonnika. Produkt przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych i należy stosować go zgodnie z zaleceniami producenta. Na co jest
Rodzina Zdrowia Błonnik? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie zdrowych posiłków w dawkę błonnika i
chromu. Szczególnie polecany jest kobietom, które poszukują produktu wspomagającego odchudzanie oraz wspierającego procesy
trawienne. W składzie produktu znajdują się błonniki o różnym pochodzeniu, w tym błonnik akacjowy i jabłkowy, a także inulina. Zawarta
w suplemencie diety inulina wspomaga pracę jelit, przyczyniając się do poprawy ich perystaltyki. Oprócz tego w składzie suplementu
diety znajduje się glukomannan, który wspomaga utratę zbędnych kilogramów, a oprócz tego wspiera utrzymanie prawidłowego
poziomu cholesterolu we krwi. Zawarty w suplemencie diety chrom natomiast wspomaga utrzymanie właściwego poziomu glukozy we
krwi, a oprócz tego wspiera utrzymanie właściwego metabolizmu makroskładników odżywczych.

W opakowaniu znajduje się 100 tabletek Rodzina Zdrowia Błonnik. W skład 1 tabletki suplementu diety wchodzi 150 mg błonnika
jabłkowego, 150 mg błonnika akacjowego, 120 mg inuliny z cykorii, a także 62,5 mg ekstraktu z dziwidła riviera (Amorphophallus konjac),
w tym 50 mg glukomannanu, oraz 90 mg ananasa (Ananas comosus) i 20 µg (50% RWS) chromu. Formułę suplementu diety
uzupełniają składniki pomocnicze. Wśród nich znajdują się: celuloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych oraz dwutlenek krzemu.
Suplement diety Rodzina Zdrowia Błonnik należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i w dawkach przez niego
rekomendowanych. Zalecane stosowanie suplementu diety to 1–2 tabletki przyjmowane nie częściej niż 3 razy na dobę. Rodzina
Zdrowia Błonnik należy popijać dużą ilością wody. Nie należy przyjmować większych dawek suplementu diety od wskazanych.
Przyjmując błonnik, należy pamiętać o konieczności przyjmowania większej ilości płynów.

Nie każdy pacjent może stosować suplement diety Rodzina Zdrowia Błonnik. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na jakikolwiek ze
składników tabletek. Jeśli pacjent przyjmie suplement diety i pojawią się u niego jakiekolwiek objawy mogące wskazywać na reakcję
alergiczną na produkt, należy zaprzestać jego dalszego stosowania i skonsultować się z lekarzem.

Rodzina Zdrowia Błonnik to suplement diety i jedynie w ten sposób należy go traktować. Produkt nie może być traktowany jako
zamiennik zdrowego życia i zbilansowanych posiłków, ponieważ nie może ich zastąpić. Suplement diety należy stosować w dawkach nie
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większych od wskazanych przez producenta. Bardzo istotny jest też prawidłowy sposób przechowywania suplementu diety Rodzina
Zdrowia Błonnik. Produkt należy umieścić w takim miejscu, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci. Tabletki najlepiej przechowywać
w temperaturze pokojowej i powinny być zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem wilgoci oraz światła.

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, błonnik jabłkowy (Malus domestica), błonnik akacjowy (Acacia seyal), inulina z cykorii, ekstrakt z
Dziwidła riviera (Amorphophallus konjac) DER 1.3:1 zawierający 80% Glukomannanu, proszek ananasowy (Ananas comosus),
substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; pikolinian chromu (chrom).

1 tabletka zawiera:
Błonnik jabłkowy (Malus domestica) - 150 mg*
Błonnik akacjowy (Acacia seyal) - 150 mg*
Inulina z cykorii - 120 mg*
Ekstrakt z Dziwidła riviera Amorphophallus konjac - 62,5 mg*
w tym glukomannan - 50 mg*
Ananas Ananas comosus - 90 mg*
Chrom - 20 µg (50% RWS)
* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
61,2 g

Charakterystyka
Rodzina Zdrowia Błonnik to suplement diety, którego skład został opracowany w celu uzupełnienia diety w błonnik i chrom. Preparat
zawiera różne błonniki: błonnik jabłkowy, błonnik akacjowy i inulinę.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-2 tabletki do 3 razy w ciągu dnia, popić dużą ilością wody.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem i wilgocią. Suplementy diety powinny być przechowywane w
sposób niedostępny dla małych dzieci

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

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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