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Zielony Jęczmień BIO 250 g (Medfuture)
 

Cena: 33,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 250 g

Postać Surowce zielarskie

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Opis produktu
 

Składniki
100% czysty, naturalny sproszkowany sok z liści młodego jęczmienia

Masa netto
250 g

Charakterystyka
Młody Jęczmień w postaci sproszkowanego soku pochodzi z kontrolowanych upraw ekologicznych i całkowicie rozpuszcza się w
wodzie. Posiada pełną gamę witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych oraz aminokwasów. Zielone listki młodego
jęczmienia w porównaniu z pszenicą posiadają ponad 2 razy więcej magnezu, 5 razy więcej żelaza, 25 razy więcej potasu oraz aż 37 razy
więcej wapnia. Młody Jęczmień posiada również wysoką zawartość betakarotenu, witamin C i E oraz witamin z grupy B: B1, B2, B3, B6,
biotyny, kwasu foliowego, kwasu pantenowego i choliny, pochodnej witaminy B.
Stosowanie młodego jęczmienia pozwala przyczynić się do detoksykacji całego organizmu, wspierając perystaltykę jelit i korzystnie
wpływając na utrzymanie prawidłowej wagi ciała.
Młody Jęczmień w postaci sproszkowanego soku polecany jest wszystkim ludziom, a w szczególności osobom chorym na cukrzycę,
zaburzenia pracy tarczycy, anemię, miażdżycę, nadciśnienie oraz osteoporozę.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecane spożycie: 100-200ml wody,soku, herbaty o temp. do 30*C , spożyć ok. 20 min przed posiłkiem , używać 2-3 razy dziennie, nie
mieszać metalową łyżeczką.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Producent
Dystrybutor:
MedFuture Sp. z o.o.
pl. Powstańców Śl. 16-18
53-314 Wrocław

Ważne informacje
Nie zawiera glutenu, wolny od GMO.

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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