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Rodzina Zdrowia Fibrella 200 g
 

Cena: 26,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 g

Postać Proszki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
łuski babki jajowatej (Plantago ovata), inulina z cykorii (Cichorium intybus), mikrokapsułkowane żywe kultury bakterii Lactobacillus
rhamnosus GG (ATCC 53103).

Skład zalecanej do spożycia dziennej porcji 10 g:

Łuski babki jajowatej Plantago ovata - 6,18 g
Inulina z cykorii Cichorium intybus - 3,42 g
Mikrokapsułkowane żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG 1,5 x 109 CFU

CFU - (colony forming unit) - jednostka tworząca kolonię

Masa netto
200 g

Charakterystyka

Rodzina Zdrowia Fibrella to suplement diety, którego skład został opracowany w celu wsparcia pracy jelit poprzez uzupełnienie
diety w błonnik. Zawiera on dwa źródła błonnika: łuski babki jajowatej oraz inulinę z cykorii, która wspiera odchudzanie.
Kompozycja została wzbogacona o żywe kultury bakterii. Zawarte w preparacie łuski babki jajowatej dostarczają organizmowi
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błonnik pokarmowy, czyli roślinne włókna, które w przewodzie pokarmowym pęcznieją, dając uczucie sytości. Błonnik
zwiększając swoją objętość wpływa na sprawniejszą perystaltykę jelit i ułatwia wypróżnianie, dzięki czemu wspiera jelita
podczas sporadycznych zaparć. Ponadto babka jajowata pomaga także kontrolować poziom cholesterolu we krwi. Inulina
pozyskiwana z cykorii również wspiera prace jelit, poprzez wpływ na perystaltykę.
Lactobacillus rhamnosus to bakterie kwasu mlekowego, które naturalnie występują w organizmie, stanowiąc element flory
bakteryjnej jelit.
Rodzina Zdrowia Fibrella może być spożywana przez wegetarian i wegan. Polecana jest również dla kobiet w okresie ciąży i
karmienia piersią.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: dwa razy dziennie po 1 czubatej łyżeczce (5 g) rozmieszać w 100 ml letniej wody (lub soku)
dokładnie wymieszać i wypić przed posiłkiem (przed śniadaniem i kolacja). Łączna ilość wypitego płynu na 5 g produktu nie powinna być
mniejsza niż 250 ml. W czasie stosowania produktu należy zwiększyć ilość przyjmowanych płynów, wypijając ok 2l dziennie

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 15°C-25°C. 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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